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คานา 

บิดน กงกำหนดเาลาที่จะขอพระราชทานเพลิง 

เผาศพขุนประธานภาษ (หริท จาปมาน) เจำภาพประสงค์ 

จะติพมพหนงสอเบนที่ระลิก จงมาขอให้ข็าพเจาช่วยจด 

หา โดยเจาะจงเริองหนํงสอที่ขาพเจาแต่ง ตลอดจน',ขิยน 

ประวฅิขุนประธานภาษให้ต่วย ช่าพเจ9าเลิอกเรองต่าง ๆ 

ที่เขยนไว้อิด,ให้ไปตพิมพ์ คอหน'งสอ'ชงท่านกำล่งอ่านอยู่ 

นิ ท่านจะชอบอ่านหน'งสอเริองทติพิมพ์นิหรอไม่ก็แล่า 

แต่อ่ธยาศ่ยของท่าน เพราะอิธยาศํยของคนมต่าง ๆ กิน 

จะให้ชอบเหมอนกินหมดก็เดอดรอน เพราะผดธรรมดา 

'ดายธรรมชาติอิดสรรให้คนมความรู้สกชอบ และไม่ขอบ 

ไม่ตรงกินที่งหมดแล*ว่แต่จะเบนคน,1นาย'1หนชน'ไหน และ 

มจิตใจเบนอย่างไร ตามมาตรฐานที่โลกนิยมกำหนดให้ 

ว่าอย่างโหนดและไม่ด เม่อขาพเจานิกอย่างนิจงเลิอก 

เริองหนํงสือ เพิอติพิมพ์ตามใจตนเอง โดยติดว่าคงมผ้ 

ชอบอ่านบางไม่มากก็ม่อย 

คราานิถงเรองประวติขุนประธานภาษ ในทแรกก็รู้ 

สกอดอิดใจไม,ม่อย เพราะผาายชนม์ออกจากราชการนาน 



ตั้ง ๓0 บกว่ามาแล3 ในที่สุดขาพเจ8าตั้องอาศยความช,ว^ 

เหลอเบนทางส่วนฅวจาก นายจรล สาระนาค รองอจบค 

ผายต่างประเทศ กรมศุลกากร เบนผูสมหา^ห ขาพเจา 

ตองขอขอบคกเ นายจรล สาระนาค ^ว ก*, ทนดวย 



ขน1เรร!ธานภาษี (หริพ จาเ]มาน) บ.ม. 

ชา?I ๑ มควาศ)า ๒๔๓ 

มฅะ ะ ๑ ธนวาคม ๒๕0๘ / 





ปร^วตขุนปร๙ป็านภาษี 

ร.อ.อ. ขุนประธานภาษี บ.ม. ชอเคม นายหริท นาม 

สกุล จาปมาน ซึ่งแปลง'จากเสียงกำองกฤษ'ว่า 1^1-7 0๒11)11^11 

เกิคที่กรุงเทพ ๆ เมื่อ7นที' ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙ บิคา 

ซื่อ นายเยมส์ แช็บแมน มารคาซื่อนางพน ขนประธานภาษี 

เรียนหน*งสือที่โรงเรียนย์สสไเชํญ และเรื่มเขาริบราชการใน 

กรมศุลกากร ในฅำแหน่งเสมียนฝรง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ 

แลวฅ่อมาเบ็นสารว่ฅรศรวจท่า สารว่ฅรค่านเกาะสช่ง นาย 

ฅรวจผน และนายคราจเบนกรงสุคทํ'าย เงินเคือน ๒๗๐ บาท 

. ฅำแหน่งในกรมศุลกากรที่กล่าวมาน ไม่เหมือนกบที่มีอยู่ใน 

บจจบน เช่นเสมียนฝรงก็เพราะเสมียนกรงกระโน่นมีเงิน 

เดือนเพียง ๒๐ —๓๐ บาทเท่าน1น ถาเบนเสมียนฝรงก็ไค้ 

เงินเดือนอคราศงแค่ ๕๐ บาท หรือมากกว่านนขนไป ที่ 

ท่องมีเสมียนฝร็งกเพราะทำงานเกี่ยวกบใช้ภาษาอ0งกฤษ ไม่ 

เช่นน1น หาผ้ทีร้ภาษาองกฤษเขารบราชการเบนเสมียนไม่ไค้ 

ท่วยสมย่นนคนร้ภาษาองกฤษยงมีอยู่น่อย หาผสมกรใน 

ท่าแหน่งเสมียนฅามธรรมคาไม่ไค้ เรื่องเบนอย่างน 



ขนประธานภาษมภริยาชีอ นางแคง หนฅะวงษ ^งบ 

มชีวิฅอย่ มื่บุครคำยกํน ๒ กน คือ 

๑. น.ส. ปทุม จาปมาน 

๒. นายชำนญ จาปมาน 

ขนประธานภาษี ถึงแก่กรรมคำยโรคมะเร็งที่คืบค^ 

อาการอนสงบ เมื่อวนที่ ๑ ธนวากม ๒๕0๘ 

ประวัฅิขุนประธานภาษี 1คยย่อถึมื่เพยงเห่า1นี เบน 

ประวัติตามแบบ กอฅองมเกิด คองมพอแม คองมอาชพ 

ก‘องมีตำแหน่งหน้าที่ และมียศถาบรรดาศ'กดี้น้ารับราชกาว่ 

ตองมีกรอบครัว และในที่สุดกิน้องคาย ประวัติคามแบบมี 

อย่างน่ ซึ่งใคร ๆ กิน้องมีเหมือน ๆ กันทุกคน จะค่างกัน 

กิที่ชาติชนและ3า'นะชองบุก1กลแค่ละกนเ'ท่า,นน. 

เสชยร โกเศศ 

๒๙ มกรากม ๒๕0๙ 
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สี่งใคคามปรกติไม่สามารถจะมองเห็นคำไค้ แค่เราถือ 

หรือเข่า,ใจเอา'ว่ามีฤทธึ้และอำนาจอย่เหนือคน อาจให้คืหรือ 

ให้รำย คือให้กณหรือให้โทษแก่เราไค้ สงอย่างน้เรากลำ 

เกรงและลางทีก็คอง นำเถือคำย เราเรียกสิงที่'ว่าน็ว่าผี จริงอย่ 

ลางกนเกยเห็นผี แก่ที่'ว่าเห็นน1น๎ไม่ใช่เห็นฅำจริงของผี ผีนึ่น 

คำจริงจะมีอย่างไรแน่ก็ไม่มีใครทราบ ทราบแก่'ว่าถ้าผีก่อง 

การจะให้เห็นคำก็มำจะสำแคงเบ็1นรูปร่างราง ๆ ไม'ช'ดเจน 

งงรือไม่ก็เบนรูปค่าง ๆ คามแก่ผีก่องการจะให้เห็น หรือคามที่ 

เราจะเห็นไปเอง และว่าน'นแหละคือผี หรือถ้า'จะกล่าวอีกนไเ 

หนึ่ง สิงใกที่ปรากฏเกิดขั้นแก'เรา และเราไม่สามารถจะ 

ทราบหรืออธิบายไค้ดำยบั่ญญาและเหคุผล หรือกิคว่าเบี่นสึง 

ประหลาดน่าอ'ศจรรย์ ผิดธรรมดาสามญที่ควรจะเบ็1น สงนำ 

เราก็เรียกว่าผี และเรียกอาการที่ปรากฏขั้นในธรรมชาดิที่ 

ประหลากอํศจรรข หรือรุนแรงน่าสพึงกลำ ว่าผีเบ็1นผ้บํนกาล 

ให้ปรากฏขั้น ผีนน'จะกองมีอยู่กลอกไปคงแก่สม้ย่ดึกกำบรรพ์ 



๒ 

มารีนบรีรีบํนน้ เพราะสี่ง!คหรืคูเหฅกา:ณ์ใ?'!ที่เกิคขนผิคปรกฅิ 

ยํงกนหาเหกผลกวามจริงไม่ไค้ สี่งนํ้นก็ฅองเบนผี ไปก่อน 

จนกว่าเรพะกนหาค้นเหกไค้ ค้’วยเทฅนั้ท่านจึงกล่าวว่า สิ'ง 

ใกทีย'’งไม่รู้หรือรัย*'งไม่ไค้ สื่งนํ้นก็เบ็1นผีทรือผีกระทำ ถ้าเรู้ 

แล้’วหรือเค้าใจแลว สื่งนำเก็ไม่เบ็1นสี่งที'ไม่รู้หรือรู้ไม่ได้อิก 

ก่อไป คือไม่ใช่เบ็1นผีหรือเบ็!นการกระทำของผี 

ผีนนแบ่งอย่างใหญ่มีสองพวก คือ ผีดีและผีร่ายผีคืนืน 

ตามปรกติมีใจเบ็1นกลางๆไม่ให้กีให้ร่ายแก่ใกรเค้นไว้'จะทำ,ให้ 

โกรธ ถามีความกล้วเกรงแสกงความเการพนบนอบขอความ 

คุ้มกรอง หรือขออะไรจากท่านก็ถือก*น์ว่าท่านกให้ ถ้าทำพิธี 

ขอฅามที่มีกำหนกไว้แคะทำถกค้าราที'มีไว้ ถึงท่านไม่อยากให้ 

กามที'ขอแก่ท่านก็ค้’องให้ ค้ก่ไม่ไค้ ผีคีน็ แก่เคิมเราเรียกว่า 

ผีพ้า เพราะท่านอยู่บนพา ภายหล้งเราไค้คำว่าเทวดามาจาก 

อินเกีย เราก็ใช้ค้านแทน กษฅรืย์เขมรแก่โบราณก็ถือค้น'ว่า 

เบี่นเทวกาเหมือนก่น ค'งปรากฏอยู่ในศิลาจารืก ของพ่อขน- 

รามกำแหง เมื่ออ้างถึงพระเค้าแผ่นดินเขมรสม'’ยนน ก็กล่าวว่า 

“ผีพาเจาเมืองศรียโสธรปุระ” ผีพาในทนีก็คือเทวดานำแอง 

ที่เรืยกกนอย่างน้ก็เพราะคนแต่ก่อนถือ'ว่า แม้พระเค้าแผ่นดิน 



๓ 

กฅองมีฤทธิกจุมี กนจึงจะน!!ถือและกลำเกรง เหฅุนั้ในคกิ 

เรืองผีพ้าหรือเทวคาท่านจึงแบ่งออกเบน๓พวกคือ ๑, วิสุทธิ- 

เทพ ไค้แก่พระพุทธเจาและพระอรหํนฑ์ เพราะมีความงกงาม 

และบริสุทธิ้เหมือนเทวกา ๒. สมมฅิเทพ ไค้แก่พระเจาแผ่นกิน 

เพราะมีอำนาจ คจเทวกาหรือเท่ากไ]เบนเทวกาโกยค่างว่า 

๓. เทวกาอยู่บนพ้าจริง ๆ ซึ่งมีชากิชํ้นวรรณะแบ่งออก 

เหมือนมนษย์เช่นเกียวกิน 
๘! ๘ 

ยงมีผีอีกพวกหนึ่ง เบนผีคาบเส'น เบ็นผีคีผีพ้าก็ไม่เชิง 

เบนผีร่ายก็ไม่เชิง เบ็1นพวกอย่ในอากาศซึ่งไม่ใช่ เมืองพาแท้ 

ก็มื อยู่ฅามบากามเขาก็มื ในถาในนาหรือบนฅ็นไม้ก็มื 

อย่ในบ่านในเมืองในที่ลางแห่งก็มื ผีจำพวทนั้ลางทีเราเรียก 

’ ว่าเทวคา และลางทีก็;รียกว่าผี เบ็,นจำพวกผีเทวคา ถาท่าน 

สิงสถิฅหรืออยู่ ณ ทื่ใด และเบึนเช่าของหรือเบนใหญ่ ณ ที่นืน 

เราก็เรียกว่าเจ,'■เนานเช่า,นี่ เช่น เช่าที่ เช่าทุ่ง เช่าท่า เช่าบ่า 

เงาเขา เบ็1น?)น ช่คว่าเบ็1นพวกเทวคาชนคำ เพราะไม่ไค้อย่ 

บนเมืองพา ถ้าท่านเบ็1นเช่าของหรือเบ็1น'ใหญ่ ณที่ใคโคย 

เฉพาะเราก็เรียกว่าเบ็1นเทวคาไค้ แก่เคีมกำว่าอารีกษ์ แปลว่า 

ผู้รีกษาเช่าควย เบนเทวคาอารกษ์ หรือควบกไแบ็1นกำเคียว 

ว่าเทพารกษ์ ผีชนิดที่กล่าวนึ่ช่คเช่าอยู่ในพวกผีธรรมชาคี 



๔ 

อีกพวกหนึ่ง เกิมเบนกน กรนกายไปก็ไม่ไปไหน 

ยงสิงอย่ในบ้านในเรือน กามปรกกิเบนผญากิผู้ใหญ่ของ 

กรอบกรำ รึงเรืยกว่า ผีบรรพบุรษ หรือผีบ่ย่ากายาย 

อีกพวกหนึ่ง เกิมเบนกนเหมือนกน แค่มณบ็นคน 

เก,งกลำสามารถเบ้นกนมืบญกุณอย่างใหญ่แก่กนในหมู่ หรือ 

เบนกนกร้ายกาจเบ้นที่กลำเกรงแก่ใกร ๆ เมือกายไปกนยง 

นึ่บถือและกลำเกรงอยู่ ก็ไปเบนผีมืศาล มีคนกราบไหว้ 

อย่างผีเจากวนอู เบ้นกน ผีพวกนึ่เรียกว่าผีวีรบุรุษ 

ผี ๓ พวกนึ่เบ้นพวกอย่ระหว่างผีกิกือเทวกากบผีเลว รึง 

เบ้นกรึงผีกรึงเทวกา แค่ย่งฬัเว่าเบ้นผีายผีกิ กราวนถึงพวก 

ที่ ๔ ซึ่งเบนพวกผีรำย ผีเลว หรือผีชนสามญก่นมีอยู่เบ็น 

จำนวนมากในจำพวกผีคำยก่น มีอย่ทำไปทุกหำระแหง ไม่มี 

ชื่อยกย่องเบ้นอย่างอื่น นอกจากเรียกว่า ผีหรืออายผี หรือไม่ 

ก็เอากำของค่างประเทศมาเขากวบเบ้น ภฅผี หรือผีบศพ 

ลางที่ก็เรียก'ว่า ภฅผีบี1ศพราชทุก ซึงขำพเจำก็ไม่ทราบว่า 

ทำไมจึงมีกำราชทุกก่อทายกำย ผีพวกนึ่เกะกะระรานเบ้นพาล 

ใม่มีให้กีแก่ใกร กนรึงกลำยงกว่าผีจำพวกอีน เบนทำนอง 

เคียวกบผำที่กรายเมียรึงกลำ ถาใม่ทุรายเมียจะกลำทำไม มน 



๕ 

เบนผีแม้อย่างน้อยลางกราวจะไม่ทำร้ายใคร แห่ก็หลอกหลอน 

เล่นให้กนกลำและตกใจ ที่กนถกผีหลอกก็คือผีจำพวกนั้ ฅาม 

ปรกติม่นม้กให้ร้ายประตเคียว จึงห่องกอยระว'งบองก้นม่นไว้ 

เผลอไม่ได้ ห่ว์ยมไแบนผีร่ายผีพาล ที่คำว่าผีมีกวามหมายห่อ์ง 

ฅกฅำ พลอยให้ผีอื่นห่องเสียชื่อไปห่วย ก็เพราะผีร้ายน้เบ็'น 

เหฅ คนจึงห่องหาคำอื่นมาใช้เรียกยกย่องผีคีว่าเบนเทวคา 

เบนเจ้า เบ็,นเทพาร้กษ์ เพื่อให้ผิคก้นเสีย ในที่สุคความหมาย 

รองคำว่าผีของเดิม ในภาษาไทยก็ใช้แคบเข้า ใช้ไป' ในทาง 

ผีร้ายผีเลวทางเคียว คงเหลือคำว่าผีที่ห่งมีกวามหมายว่าเบนผี 

คี กือผีบืย่าคายายหรือผีเรือน จะเปลี่ยนเบนเรียกเทวคากํฅิค 

' ข’ค เพราะจะไปเสมอเข้าก้บ่ผีบรรพบุรุษของน้าวพระยามหา 

กษห่ริย์ ซึ่งเรียกว่าเทวคา อ*นที่จริงที่แบ่งผีคีว่าเทวดาและผี 

เลวว่าบื่ศาจ ก็เบนแบ่งเอาอย่างคน ถาไม่มีกน ผีก็,ไม่มี 

เบนช1น ๆ อย่างน้ มีก็แห่พวกผีเท่าน*น 

ห่า-จะถามข้าพเจาว่าผีทีกล่า'วมานี มีจริงหรอ ใม่มจาง 

ข้าพเจ้าก็ห่องตอบว่าไม่ทราบ เพราะท่านกล่าวว่า “ถาอ?ปู่ 

เฉพาะหน้าสีงที่ไม่รู้หรือรู้ไม่ได้ ผ้เบ่นปราชญ์'ว่าควรนง ไม่ 

มีความเห็น” แห่อย่างไรก็คี ถำที่ใดมำซำเบ็่นเวลากำคืน 
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ขมกขมว หรอมคฅือและเบนทเปลาเป,ลยวเงยบสงค เบนท 

วาเหว่น่าประหวนพรื่1แ,ใจ ที่น0นมกรงผี ถาทีใคสว่างไสวหรอ 

เบนเวลากลางวน มีกนอยู่พลุกพล่านจอแจ มีเสียงอึกทึกคีง 

ฅํงที่น้นแม้มืผีเช่นในศาลก็'จะไม่ป'รากฏ เ-ห็เหนคืว เหคุนจะIห 

เห็นถี คืองมีความมืคและความ1เงย'บ จึงอาจจะเห็นไก้ ทึ1น 

ลทธิศาสนามจคเทยนจคไพ่ มสแคงซงเบนสไฟ มกฆองก 

กลองทรือจคประทคไนพธ กเพอ1หผรายเหนกวามสวางรุง 

เรืองและเสียงกรึกโกรม ก็กลว ไม่กลากรายเขามา เหกุไร 

สีแคงผาแกงจึงเบนสีมงคลและ1เบน'ลของเจา กเพราะเบนส 

ของไฟ ถีและสีงที่เรายกให้ถีคืออปรืย์วิญไวจึงกลา โม่กลา 

เขามพึงเบนมงคล เสียงก็เช่นเคียวกน ยงเบนเสียงบืนเสียง 

ประทกกวยแลว ผีก็'ไม่ชอบ ไค้ยินเสียงก็หนีไป เหกุ่นี 

ประทคที่ชาวจีนใช้จึงเบนท1งมงกลและไม่มงกล จุกประทํก 

คอนรบก็เบนมงคล และในคราวเคียวก็เพื่อให้สีงไม่มงคล 

ฅกใจหนีไป อย่างเคียวกบเมือก่อนนี ยิงบืนอาฏานาไนวน 

สีนบกรษไทย อย่า'ว่าแค่ผีรำยไค้ยินและกก'ใจหนีไฟ ถึงผิ!] 

ย่ากายายก็กก'ใจ,วงหนีเหมือนกนี ลูกหลานจึงกองจกขมืนไว้ 

เมื่อท่านหายกก,ใจแลว ถาหน้าแขงของท่านถลอกปอกเบก 



๓) 

เพราะฅกใจว่งหนีก็จะไค้เอาขมนทา ถาว่าก่นอย่างนี่ ผีก็มืรป 

ร่างอย่างคนนี่นเอง 

ที่ชาวจีนชอบจุคประทํคก็เบนเพราะเหฅุนี่ แก่เขาเข1า- 

ใจเพียงว่าถึาไม่ไค้จคก็ไม่สบายใจ จึงก่องจคกามประเพณี 

เบนเรื่องเกี่ยวกบกวามรู้สึกสืบเบนบ่ระเพณีมา ไม่ใช่เรื่องชอง 

เหฅผล จะเสื่อมซากวามเชื่อใปไค้ก็ควยการศึกษา เหฅุน็ กน 

เชื่อผี นบถือผี จึงมีอยู่ในพวกชาวบานมากกว่าชาวเมือง 

เพราะเบนผ้เคยเห็นผี นี่กล่าวอย่างกวาง ๆ เพราะชาวเมืองที่ 

นํบถือผีก็ย่งมี เบนทำนองเคียวก็บเค็กกลํวผีมากกว่าผู้ใหญ่ 

พวกชาวบานน1นไม่,ว่าชาฅิไร ย่อมมืกวามกลวและนบถือผีเบน 

อย่างรวม ๆ ปน ๆ ก่นไป ไม่ไค้จ0 ]แนกแยกแยะว่าเบนผีราย 

หรือเบนผีเทวคาลงไปเคคขาค เมอว่าถึงนสย [จกอชองผีและ 

เทว'กาที่เขากกเห็นกไม่แปลกอะ Iรไปกว่าเขา ถาเบนผกชน 

เทวคา ก็มีก่ใจฅใม่สืาห้ร่ายใกร แก่ถาทำไมถูกใจก็อาจให็ 

กยไค้ง่าย ถึงกระน*นถาจะหสืกเลยงอคูI*หมอน [มยากน'ก หาก 

ทำให็ถทใจมืเซ่นวกคำแคนหรืออล่1วอำ1ยนยอเทนทนกงทล่' 

ร' )ยให้สื่งคีไค้ นีก็เหมอนกใเอก เทวคาลางองกถาไมเหลออก 

หลือทนจริง4^ กไม่ลง[ทบหรอทาไทบไคร เทวคาท [กรธงาย 



คือจำพวกเทพารกษ เพราะIใ-1นอ?'3เทวคากรงผ วิงคอรระวง 

มากหนอยกอยประวิ1)บ่ระแวิง [ว!หค ถาวิะทาง ]นการอะ'!รท 

เบนพิเศษ ก็ค่องเซ่นคอ3:สงเวยบอกกล่าวเล่าสบให้'ทานทวาบ 

เสียก่อน มิฉะนนวิะถกท่านข่มเหงคะเนงราย'ทำ!1ห้ไค้รบความ 

เคือครอน ให้งานการที่ทำฅิคซ่ฅไม่สำ!ร็วิก็ไค้ เมอนึกหวาท 

กลวอย่อย่างนึ ก็มค้าเบนวิริงไปคามที่นึกไว้เหทุน เราจะเห็น 

พิธีที่มีอยู่'ในประเพณีหลายอย่าง ทีคองปลูกศาลเพียงคาและมี 

เซ่นสิงเ'วยและบูชาเท'วคา 

ฅรงกนขามกบผีเทวคา คือผีรายผีเลววิาพวกผีพาล ผี 

พวกนึแม้วิะประวิบประแวิงเอาใวิเท่าไว ก็ไม่วายทำความ 

เคือครอนให้ ถึงว่าวิะเซ่นว้กคกแคนแลวก็ยงไว้ใวิไม่ไค้ เซ่น 

ผีห่าเบนคน. ม่ก็อย่างเคียวคือหาหนทางบองกนมนไว้ อย่าไห้ 

มนเขามา กนแค่ก่อนหาวิธีบองกนผีรายเบนค่าง ๆ เซ่นผูก 

คะกรคพิสมรและกาคผาประเวิยคลงเลขยนคและคา'ถา'อาคมก็มี 

วงค่ายสายสิญวิน์หรือบกเฉลวไว้คามเขคบริเวณบานก็มีบคเลข 

ยนค่ไว้ที่ปากปาะฅูบานก็มี เผากระคูกว้วกระคูกกวาย ใบ 

หนาค ใบสาบแรงสาบกา และ ชนเบคขนไก่ เช็!นฅํนก็มี อย่าง 

นสำหรํบขํบผีรำยที่มํนฟ้ามาแล้วให้มํนหนึไป เพราะฟ้น,ทน 
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กลืนเหม็นอย่างนึ่ไม่ไหว ถ้าว่าถึงผีห่าเขาเอาหมออาลซึ่งเบน 

ภาชนะบรร'จน'ไฅาลบก เขียนถ้วยปนแคงที่ถ้น เบนรปคถ้าย 

กากบาท และมีวงกลม ๆ เล็กๆ สองวงสมม?!ว่าเบนกา ลางที 

ก็มีขำงล่างอีกวงหนึ่งสมมกว่าเบนปาก เรียกว่ากราขนพล เอา 

ไปคิกบนปลายไมีบ่กไว้ที่หนำบ่าน หรือกรงเชงบ่นไคจะขั้น 

เรือน เมื่อผีห่ามไแขำมาและมองเหลือบคูเห็นเจาหมอกาล 

เบนรูปฅราขนพล มนกกลำไม่กลาเข,ามา เพราะเบนบานที่ 

ขนพลนายผีนายยิกษ์กุ้มกรองอยู่ 

ขำพเจาเกยไค้ยินบ่อย ๆ เมื่อเบนเค้ก,ว่า ผีห่ามไเมาเบน 

หนำ ถ้าหนำไหนมนมาจะไค้ยินเสียงข้องของพวกมนเวลาคึกๆ 

เบนเสียงแว่วมาแค่ไกล ว่าเหยิวเยี่ว กลายเสียงพวกผีพาย "I 

เรือของหลวงที่รองพรอม ๆ กน แว่วไค้ยินเขามาถึงในหอง 

เรือน ข้าพเจาเมือเค้กจะไค้ยินเสียงของมนหรือไม่ม็คามที ถ้า 

ผีใหญ่เขาบอกว่าไค้ยินเสียงมนแว่ว ๆ มาแลว เบนรีบเขามุ้ง 

กลมโปงนอนเงยบ เพราะกลวผีห่ามนจะมาเอาค่วไป ยิงไค้ 

ยินเสียงสนำ]หอนเสียงโหยหวนถ้วยแล'ว กเพิมก,วามหวาค 

กลำขึนอีกถนํค เพราะเขาว่าสุนำ]หอนเพราะมนเหนผ พอโค 

ยินมนหอนเบนสะค้งกลำขนลุกเกรียว นีกงเบนสญชาฅญาณ 
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กกม'าแฅ่สม"ยคึกคำบรรพ์ เมื่อมนุษย์ยงเบนบาเถื่อนอยู่ ย"งไม่ 

มื่กำลงและบญญาพอ'จะฅ่อส้กบสีเกว์บา เมอไค้ยินเสียงสุน์ขบ่า 

ม"นหอน คือม"นรองเรียกหาพวกของมน มนุษย์สมยนำ๓ 

สะฅ้งกลำ กรนล่วงฅ่อมานานเบนเวลาคงหมื่น ๆ บี'หรือนาน 

มากกวาน1นขน!ป มนษย์ม็กวามเจริญขนจบเอาลูกสุนฃบ่า 

มาเลยงไว้เก็คเบนสน"ขม่านและสืบพืชพ่น/กำแก่อมา มนก็เห่า 

แทนหอนชำ ๆ นาน ๆ จะควยเหกุใรก็คาม ม่นก็หอนขน 

เช่นม"นไค้ยินเสียงพระเกาะระฆ"งเบนคน ที่เบนเช่นนั้เบนเรือง 

ม่นหอนคิคถึงบา'ซึ่งเบนสภาพกินเคิมของคืนสกุลของม"น ที่ 

เก็ก ๆ ไค้ยินเสียงสุน"ขหอนก็หวาคกล"ว ก็เรื่องสีญชาฅญาณ 

เหลือคิคก้างมาโคยทำนองเคียวก"น 

กล"วผีแลำเช่ามุ้งนอนก็เบนการดี แค่ที่กลมโปงก้วยไม่ 

ดีเพราะเหงื่อแฅกหายใจไม่สะควก อ"นที่จริงเข่ามุ้งก็เบนทาง 

บองก"นผีไค้ดี กำ'ไม่ใช่ผีห,ไแค่,ว่าเบนผีบ่1'าผีบาง เพราะก็บา 

จะมาทำอ"นครายเราไค้ก็ทางยุง ส่วนการบองก"นผีห่านน 

เที่ยวน้เราเปลี่ยนวิธีใหม่ คือเราก้องระว"งอย่าก็นเ'ซอของม่น 

เช่าไป เพราะเชั๊อของมไเม"กมีอยู่ในนๆและในอาหารที่สกปรก 

ที่แค่ก่อนว่าผีห่าพายเรือรองเหยวเยวมาทางนาก็ไม่ผิคน"ก 
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เพราะมีนมาทางนามากกว่าทางอื่น ซัาจะบองก'นเอาไว้ก่อน 

ให้ไค้คี ก็ฉีคยาบองกไฌนไว้ เมื่อกนร้จุกบองก,นมน มไ;ก็ 

หายหนาไปไม่เรียกว่าผห่า กลายเบนเรียกว่าอหิวาฅกโรก แม้ 

ชื่อเคิมของม่นที่เกาะอย่ก็นโาคน็จุะหมคไป แค่ก็ไม่หนีหาย 

ไปไหน ยํงคงฅกกำงอย่โนคำพูคทํกทายก"น และกำสบถของ 

กนหนุ่ม ฅลอคจุนกำค่าก็นว่า ‘'อายห่า” 

ท่านกล่าวว่าสี่งใคเรารุ้สกว่าผิคธรรมคามาก มองไม่- 

เห็น^วหรือยงไม่ร้ฅนสายปลายเหคุไค้ถ่องแท้ เราก็ม้ก็กลว 

และเกรงขามกามสืญชาฅญาณของเรา เพราะไม่ทราบว่ามาคี 

มารำยอย่างไร และอาศไ!ใช้กำว่าผีให้แก่สี่งน1นไปพลางก่อน 

เมื่อรีไหตุผลของส์งนนแลิว ก็ไม่เรียกว่าผีอีกฅ่อไป คนเรา 

คามปรกคิกไมไถ้นึกถึงผี ต่อเมือปีกวามทุกขเดอดร,'ธน หรือ 

มีกวามปรารถนาอนแรงกลา ก็มีกนึกพึงผีสางเทวดาบนบาน 

ศาลกล่าวกนฅามเรื่อง เมื่อไค้สมประสงค์แลวก็แก้บน เหตุน 

ผีจึงยํงมีอยู่ เพราะสึงที่ย'งไม่รู้และไม่เคยเห็นทิว ขํงมีอีก 

มากน้เา แม้แต่โรกภํยไข้เจ็บอไแบนธรรมดา กนที่ลาหลงอย่ 

กยํงคิดเห็นว่าผีเบ็'นผู้นำมาหรือเขาไปสิงอยู่ เบ็1นเรื่องโทษผี 

โทษเทวดา เมื่อไม่รู้ว่าจะโทษใคร ก็ซัดให้ผีให้เทวดา รู้ 



๑๒ 
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หนีไปเสีย เช่นเสียกบาลเสียรูปห่างคว ปลอยววปลอยเกวยน 

ในลางท้องถี่นเบนทน หรอไม่กจบมนควยเลหถ“'เทห เ0,มน 

ใส่หม่อขน,นเสียควยเกบมนห'? แลวเอา ใปผงหรอถวงน 'เสย 

หรือ'ไม่ก็ปล่อยลอยแพ'ไป กนคีมีวิชาซึ่งสามารถไล่ผีไห้ ห่อง 

มีเครื่องมือ เช่นมีคหมอ หวายลงคาถา มีจนกระท,งกรวด- 

ทรายและอื่น ๆ สำหรืบขว้างหรือซํคหำม่นให้หนีไป คลออ 

จนจดประทดยิงบึ๋นให้ดงปงบง บรรดาเรองเคอครอนทเกด 

มีขํ้นเบี่นธรรมดาของกนเราที่ห่อ'งคน,หาห่วศ่ตรู ซงถือว่าทำ 

ให้เราได้รืบกวามเดือดร่อน หรืออีกอย่างหนึ่ง ถ้าประกอบ 

การงานอะไรที่'ใหญ่หรือสำกญเบี่นผลสำเร็จ ก็มกโม่ไห้น้กว่า 

มาแด่สดิบญญาความรู้ความชำนาญหรือค'วามสามารถขอ-งดน 

ไปนึกเสียว่าเพราะผีหรือเทวนบ่นดาลให้ไห้มา 

พรานเข่าบาล่าเนึ่อไห้สำเร็จ เพราะห่วยวิธีล่าและผื่มือ 

ชำนาญแม่นขำในการยิงส่หว์ แห่พรานผู้น1านอาจไม่ถือว่าเบึน 

เพราะกวามสามารถทางเทคนิคของคน กลบจะถือเสียว่าเทวน 

บ่นึดาลหรือเจ้าผีเช่าบาช่วย อ'นที่จริงการถือผีเมี่อว่าในสมข 

ก่อน หรือในทองถื่นที่ประชาชนยังอ่อนห่วยการศึกษาแม้,ไน 



๑๓ 

สมไ!น กเบนคุณอยู่ใม่นอย เช่นบ่1าแห่งใคอคมก้วยส้ฅว์บา 

และนก ที่เช่นนนกนก็'ชอบเข่าไปล่าสํฅว์ ถาไม่มีอะไรเบน 

เครื่องบองกไแบนเครื่องหวงหำมไว้ ไม่ชานกและสฅว์บา 

เหล่านนก็สุญหมค เพราะสฅว์และคนไม้ไม่มีโอกาสจะสืบพืช 

พน/ไค้ทน ถาว่าในสมว้]กอนหรือในทำงถืนที่เขายำนบถือผี 

กนอย่ บาที่มีสค้ว์อยู่มากและอุคมก้ว่ยไม้นาใ;าชนิก ก็เพราะ 

ราษฎรถือว่ามีเจาบาเจาทุ่งก้มครองอยู่ และมว้ามีศาลเบนที่สิง 

สถิฅของเจไอย่ครงปากช่องเขาหรือปากทางที่จะเข1'าบาเขาคง 

ซึ่งราษฎรไปปลูกสร่างขนไว้ ไกรไปมาจะก้องหยกแวะเพื่อ 

เการพเสียก่อน เบนอย่างไปลามาไหว้ หำใครจะเขาไปล่าสไาว์ 

คำก้นไม้ ก็ก้องไปขอก้อเจาพ่อเจาแม่ซึ่งถือว่าเบนเจาของ 

เสียก่อน ถือกนอย่างนเบนธรรมเนียมประเพณีมา กๆวขอนน 

ก็ไปกราบไหว้ท่านแลำหว้าหรือทำไม้ให้เบนรูปขอ นำเอาไป 

บกไว้หรือจะเอาไปเกี่ยว เอาไปแขวนไว้ ณ ที่ใคพืหนีงก็ไค้ 

แก้ให้สงมีระยะเสมอเพียงคาเพื่อการวะ หำหาที่บกที่เสียบไม่ 

ไค้ ก็มว้าบากไม้เบนง่ามสำหรบเสียบบกขอ เมื่อเสียบหรือบก 

ขอแหํวถาไม่ค่วนกรอไว้คืนหนึ่ง รุ,งเชากลบไปคู หำเห็นขอ 

นนยง่อยู่เบนปรกกิก้ก็ถือว่าเจาบาอนุญาฅให้คามที่ขอ ประ- 



๑๔ 

เพณีบกไม้ขอน ใช้ไ?ไทลอกไป ถึงการขอจากกน ซง1มเห็นคว 

เช่นเราเดินทางผ่านไร่ หรือในทีซึงเขาปลูกพชพนธุ อะไรไว 

ใกล้ราวบาค่างว่าเบนไร่แฅง กำห่งหิวก:ะหายอยากไค้กนนกง 

สกผลหนึ่งหรือสองผล เมื่อหาเจาของไร่ไม่พบกหกไม้ทำเบน 

ขอไปบกไว้และปลิกแกงเอาไปกินไก้ ทำอย่างนีถึงเจ้าของ 

ทราบเมื่อภายหลงก็ไม่ว่าอะไร เพราะไร่แกงมนอยู่ในทห่างหู 

ห่างคา อาจถกแกล,งทำลายไร่แคงเสียกไค้ถาไม่ระวงให้คื 

เพราะฉะนนห่กนเกินทางผ่านมา จะเอาแกงในไร่ไปกินบาง 

สี่ซึาห่าลูกจึงไม่ว่าอะไร ขอแก่ให้ม้การวะขอเอาไปกินกแลว 

ก้น ถาใครเอาไปเฉยๆ ไม่ห่กไม้เบนขอไปบกไว้ ก็ม้กถูก 

เห่]ของแช่งห่กห่ก้ทระคกค่า'ว่าเบนผุ้ลกผุ้ขโม0 

เมื่อไค้หกไม่ขอแห่ว ก็ถือว่าเห่าบาอนุญาฅให้เห่าบา'ล่า 

ห่คว์หรือห่คไม่ไค้ แค่การอนุญาคนนม่กมีเงื่อนไขรู้ก้นโคย 

ปริยาย คือก่องไปให้ถูกกองกามฤดูกาล ห่าไม่ถกฤดูกาลถึง 

จะห่กไม่ขอเห่าบาก็ไม่อนุญาฅให้ เช่นฤดูที่ห่ฅว์บากกลูกเลยง 

ลูกซึ่งยงเล็กอย่ หรือเบนเวลาหนาฝนค้นไม่กำห่งแฅกหน่อ 

แคกกอ ขืนเห่าไปถึงนอนห่างอำงแรมโคยที่เจำบาไม่อนญาฅ 

ก็ห่กถูกเห่าบาลงโทษให้เบนไข้หรือมีห่นเบนค่าง ๆ ถึงคายไค้ 



แมีเบีนฤ{ๆเกาลที่ถือว่าเว้าบ่าอนญไฅ ซึ่งชาวบ่านถี่นน้นรืคืว่า 

เบีนฤคูเคือนไหน ก็ทองฟ้าไปล่าสฅว์คืคไม้เอามาเท่าที,จำเบน 

แก่กวามค้องการ'วะใช้สอย 

ไหว้ ถาไค้สํคว่อะไามา 

แลวจึงจะนำสํฅว์ที่ล่ามาได้ 

เมอวะออก-จากบามาก็ค้องบชาลา 

ก็แล่ชำแหละส่วนหนึ่งเซ่นสงเ,วย 

เน้อล่ค้ว์ที่เซ่นสงเวยน นม7:ใช้เนอ 

สไใว่คอนที่ถีอว่าสำค้ญ เช่นเน้อสไนน้อข1วหำใจและใบหู 

เบนคน เน้อใบหู'นึ่นถือว่าสำก่ญน์ก ถำขาคไปไม่มีในเครื่อง 

สํงเวข กถือว่าถามีเหคเภทภํยขนเบนแก้บนไม่ฅก หกเขย 

ค้องเสียใบหแก่เจาบาคือพระสำข์ ก็เบนเรื่องเช่ากคิที่ว่าน้ 

พวกนาคซึ่งเบนชาวบาชาวเขาพวกหนึ่ง ในแคว้นอสสไเ 

' และคอนฅะวไเฅกเฉียงเหนือของประเทศพม่า เมื่อจุไ]คํค้ร 

เบนเชลยมาไค้ ก็ค้คปลายลนปลายจมูกและใบหู เซ,นสํงเวย 

ผีภูเขาของเขาเบนการฉลองช่ย 

สระน้าบอน้าซึ่งชาวบำนไค้อาศไใช้น้าสำหรไเกินสำหรไ! 

อาบ ถามีใครไม่เออเพ1อ ลงไปอาบหรือทำสกปรกไค้คาม 

อำเภอใจ ก็จะเบนที่เคือครอนแก่ชาวบ่ณถืนน้นมากอย่ ถืา 

สระหรือบ่อน้าน้นถือก่น-ว่าศกกสํทธ และมีศาลของเจาพ่อ 

หรือเว้าแม่อย่ในบรืเวณใกล้ ๆ ก็ยี่งคื เชนบ่อน้ารอนที่บาง 



๑๖ 

พระคังหวกชลบุรี ใกรจะอาบนาห"อโช้นํ้าก็^^ ฅอง 

แสคงการวะขออนุญาค-ท่านเส:ยก่อน หรืออย่างนอยกํไมกล 1 

ทำสกปรกให้เกิคเสียหายแก่นาน!'เไค้ ถา1เอรผ่าผืนอาจคู,า1•ว'1 

ผีลงโทษถูกเจผืหักกอตายก็ไอ้ ผีที่จะหักกอเราไอ้ ตองเบี่นผี 

เทพา^รกษ์หรือผคาเยโหงซงถอวาแวง ถาฌนผธรรมคา ก1บน 

แค่หลอกหลอนเท่า1นน ไม่แรงถึงกบรีะห์กคอค^ค่ ถๅ1บ็น 

ละแวกบานบีาซึง3*แสอชุม อาวิถกเสกเ^าม เขบคาบเอา เบกโเ 

แทนเจำหํกกอก็ไค้ เพราะฉะนไแมอเขาไบ่บาบีไมเกยจุง 

ค่องระวงน้ก ไมกลาทำอะ1รทถอขา^มเบ‘'าคอ*' เพราะ 

อาจเกิคเหอ!เภทภยเบนอนคราย 1คควยผกบา เรองอยางนเข I 

มกอาศยผ้,ชำ,แาญเคไยบ่า เบ็นผูกอยอวิบอุมแ'แะนา 

หัาในสระมีปลาชกชุม เจาผีที่อุ้มอรองอยู่อาจหาม'โคย 

ปรยายไมใหใอรจบบ่ลา เนฟิระนนไนลางก]ตกาล ปลาในสระ 

นนกวอกกาย เพราะถือว่าเบนปลาเจ้า อย่างเอ้ยวกบเราจะ 

ใปยงนกวอ หรอจบปลาในสระหรอในแมนาลาอลองหนาวอ 

ไม่ไอ้ ถือกนอย่างนั้ก็เท่ากบให้ปลามีไอกาสเพาะหันชุไอ้ไน 

คัว ถ้าใครผ่าผืนลงจบปลา ก็มกไอ้หันอวามเอ้อนร่อนมีอัน 

เบนทำง ๆ เช่นมีเรื่องเล่าว่าชายอนหนึ่งไปสุ่มบ่ลาเวลากลาง 



๑ ๓) 

คืนในทีแห่งหนง ซึ่งถือว่าเบ็1นที่ทักดี้สิทธื้ ไม่มีใครกล้าไป 

สุ่มปลาชายกนนนสุ่มคิดปลาทัวโด เอามือล้วงลงไปในสุ่มเพอ 

จบปลากวนน จบอย่นานก็ไม่ได้ปลาขนมา ทันใดนนเกิด 

อาเพศเหนเบนผีมานงอย่ที่กนล้ม ทำอาการหลอกหลอนค่าง*'") 

ชายกนนนตกใจเบนกำทัง ผละที่งล้มรีบหนีมาไม่คิดแก'ชีวิฅ 

พอมาถึงคืนกระไดเรือนก็ทัมลงขาดใจคายทันที เพราะฅกใจ 

คืผ่'อ ไม่ทนบอกกล่าวเล่าสิบแก่ใคร น่าเสียดายที่ชายคนน,น 

ไม่ได้บอกว่าผีที่เห็นนไ;มืรปร่างอย่างไร กจะบอกอย่างไรได้ 

หนีมาย้งไม่ทันพบใครบอกใครก็ขาดใจตายเสียก่อน ล้าเช่น 

นไเทำไมจึงร้ได้ว่าชายกนนไ;ถกผีหลอก ร้เรึ่องได้จากใคร 

ฅอบได้ว่าไม่ทราบ 

สระลางแห่งซึ่งเขาใช้นาในน1นสำหรืบกิน ทักมีเรื่ธง 

กล่าวถึงอภินิหารความทักคสิทธื้ฃองสระน,น เบนตน'ว่าแม้'นก 

ที่บินผ่านขำมสระนนไป ก็เกิดอาเพศพทัดตกลงมาฅายทันที 

เพราะขาดคารวะฅ่อสระ เหตุควยเชื่อว่าผีเบี่นสิ'งทักดื้สิทธึ้มี 

อำนาจอย่เหนือกน กนที่เกรงกทัวไม่กล้าผ่าผืนหรือละเมิด 

ขอห์าม ซึ่งถือว่าผิดผีและผีจะโกรธเอา ล้าใครผ่าผืน เมื่อได้ 

สำนึกในความผิดก็ร้สึกใจคอไม่ส้คื อาจเกิดมีอนเบ็1น'ได้รีบ 



ความเคีอดร้อนค่าง") เบนจริงเบน,จงขืน เพราะมความกลว 

เบึนกินเหท เมื่อไม่สามารถจะดานทานสีงทีมองไม่เห็นฅว ก 

เลยทอดอาล*ยกลายเบนไค้รบความเ1คือดรอนขืนจริง ๆ เมอ 

ถีอผีมีอย่ทีวไปทงหม่บาน การถอผีกเกกเบนประเพณ ''ร5'ง 

เท่านับเบ็นกฎหมายข้อหามของชุมนุมชน,หมู่บานนน ซงยงลา 

หนังก่อความเจริญอยู่ จะเอาข้อหำมข่อบ่งค*บสม'ย์ใหม่ที่ชอบ 

กัวยเหฅผลไปใช้บ่งนับแก่อย่างเคียวโกยไม่มีสี่งกักกสิทธทมอง 

ไม่เห็นกัวหนุนหนัง ถึงจะไค้ผลก็ไม่ไค้ชะง้ค์เท่าไรนัก ชำ 

จะท่าให้กวามเบ็'นอย่โกยปรกกิสุชของหมู่ชนเหล่าน1น ทียง 

ล่าหนังก่อกวามคิก และอ่อนการอิกบาอยู่กองเกลือนทีไปไม่มี 

กวามม่นกงในความเชื่อถือ ก็จะมีแก่คนเหล่านํ้นเหมือนเบน 

คนแก้ผ้า เพราะทั้งเก่าเสีย และใหม่กยงใช้ไม่เบน เก้คเบน 

อลหม่านขนแก่นังกมก็ไค้ สฅว์และปลาและบาไม้ ซึ่งไม่มี 

ใครกนัาเข้าไปล่าไปจบหรือกักโค่น ก็จะถูกฆ่าถูกนับถูกกัด 

โค่นจนหมดไป เพราะ ไม่มีสีงกักคึ๋สิทธึ้เบนเครื่องคุ้มกันท่า 

ให้กลัวเกวงไค้อีกก่อไป จะไปคอยควบกุมหูแลสงวนไว้ก็ท่- 

ไค้ยากเพราะท่าไม่ไค้ท่วถึงกน 



๑^ 

เพอนของข่าพเจ้าคนหนึ่งเล่าให้พงว่า การขุดห*วกลอย 

หวมนในบ้าเอามากินปนก*บข่าวในยามก*'นดาร ชาวบ้านเมื่อ 

ขุดหำกลอยทำม’นขนมาแล่ว ก็ปาดฝานจกของหำบุกหำกลอย 

ออก แลววางจกที่ปาดออกไว้บนดินดรงที่ขดหำขํ้นเพอบูชา 

เจ้าบา ถือเบ็1นประเพณีว่าบ้าไม่ทำเช่นนึ่เจ้าบ้าจะโกรธ มือ*น 

เบ้นแก่ผ้ที่ผาผี่น กนในเมืองซึ่งไม่ทราบประเพณีของบ้องถืน 

ไปขุดหำกลอยหำม'นบ้าง ก็ขุคเอามาทงหำ มิหนำซาที่งเถา 

เอามาดำย บ้าอย่างนึ่เจ้บ้าจะโกรธลงโทษคนนน ให้ได้ร*บ 

ความเดือดจ้อนด่าง ‘ๆ เรื่องนึ่น้าคิดในแง'แห่งเหดุผล ก็เบ้น 

คุณประโยชน์อย่ไม่น้อย เมื่อขุดเอาหำกลอยหำม'น แด่ปาด 

จกทั้งไว้ที่เดิม ก็จะงอกใหม่สืบพืชพ่นธุอยู่ได้ไม'สูญไปจาก 

บ้า อีกเรื่องหนึ่ง ชาวพืนเมืองไปร*บจ้างเบ้นกรรมกรทำงาน 

อย่ในบ้า เมื่อมำสมก*นมากกนก็เล่นการพน*นก*นมืเบ้ยโบก 

เบ้นน้น จะน้ามปรามกวบคุมก็ยาก เมื่อมืการพน้นเรื่องคดโกง 

และเรื่องพยาบาทมาดจ้ายน้นก็เกิดมีชนเ.บึ,นธร'5มคา มีผู้หนึ่ง 

บอกแก'พวกกรรมกรเหล่าน้นว่า จะเล่นการพนนกนก็เล่นเถิด 

แด่อย่าโกงกน เพราะเจ้าพ่อซึ่งเบ้นเจ้บ่1าที่นึ่ไม่ชอบเรื่องกด 

โกง น้าใครเล่นกดโกงเจ้าจะโกรธลงโทษถึงตายก็ไก้ พวก 



1ซี0 0 

กรรมกาเหล่านึ่นมีกวามเชื่อมีเบนเ,ปร,ะจำอยู่แลวกกลว เมกลา 

กกโกงก้น เมื่อมีใครกนหนึ่งในพวกเจ็บไข้ดายไบ่ ก้มกซด 

ให้ว่าถูกเจ่าลงโทษ เพราะคนนไแมึ่ธก่อนนึ่เบ็'นคนอดโก-3 

ใคร ‘ถู ก้ร้แค่ไม่กลาพค ทเจาลงโทษกสมแลว นเบนเรอง 

ของคนเชื่อมี จึงจะที่งเรองมีไปไม่ได้เด็ดขาด 

ค้นไม้ใหญ่ในบา ย่อมถือค้นว่าเบ็1นที่อยู่ของมีสา-31ทวดา 

ที่เรียกค้นว่ารกขเทวดาหรอนา’3ไม้ เขาวาทานสรางวมานหรอ 

ที่อยู่ซึ่งเราไม่สามารถจะมองเห็นอยู่บนนน ถาใครไปคดโค่น 

ท่น์,ไม้ซึ่งเบนทื่อ?]ของท่าน ท่านกโกรธ อาจลงโทษแกผู้คด 

ผู้โค่นให้มีค้นเบนได้ค่าง ๆ เหคนค้าค้นไม้ค้นใดมีขนาด 

ใหญ่และสงลึว ก้ไม่มีใครกค้าโค่นกค้าค้ด ถาจำเบ็'นจริง ๆ ก็ 

ค้องทำค้ฅรพลีค้งเวขบอก กล่าวเล่าสิบขออนุญาคท่านเสขก่อน 

แค้วจึงจะค้คและโค่นได้ ค้าทางราชการค้องการไม้ค้นสูงใหญ่ 

เช่นเอามาทำเสาพระเมรุเบนค้น เท่าที่ได้ทราบมาว่าค้องอ่าน 

ประกากีดำเนินกระแสพระบรมราชโองการ ถเ ที่น1.เ เพื่อให้ 

รกขเทวดา และ นางไม้ร้ค้วจะได้ย่า?]ที่อยู่ไป ลางทีก็ว่านำ 

เอากระแสพระบรมราชโองการนั้นไปบี่ดไว้ค้วย ทำอย่าง'นึ่ก็ 

ก็เบนการดี ผ้ค้กไม้จะได้หายความหวาดหวน เพราะในสมโ] 



ก่อนเขาเชื่อก่นอย่างนไ* ถึงเดี๋ยวนั้ก็ยํงมีคนเชื่อก่นอย่ เหตน 

คนไม้ใหญ่ลางชนิดจึงไม่มีใครนำมาปลูกไว้ในบาน เพราะ 

กลำผีและกลำอ้ปรีย์จ่ญ่ไร ปลูกดินเดียวก็กินที่เกือบหมดบาน 

จะคดโค่นก็ไม่ไค้เพราะกล'วผีสางเทวดาระโกรธ ยี่งดิน 

กะเกียนดิวยแล’วก็ไม่ปลกก่น เพราะถือว่ามีนางไม้เรียกว่า 

นางคะเกียนสิงอย่ที่ไปดิคไม้ในบ่1า เวลาดินไม้กำล่งระโค่น 

เสียงล่นดิงเอียด "I ก็ว่านางไม้ร*องไห้เบ็1นเสียงครวญกรางน่า 

เวทนา คก็สมกไ]ลํกษณะของนางไม้ซึ่งเบนผู้หญิง และเขา 

ว่าผีจำพวกนางไม้น1นเบนสาวสวยมาก ไว้ผมยาวประบ่า ห่ม 

ผ่าสะพ*กเฉวียงป่า นุ่งผ่ารึบอย่างละคร ผิดก*บนางไม้ของฝร่ง 

ซึ่งไม่น่งผ่าห่มผ่า ผีสางเทวดานึ่แปลกเมื่อคิดในแง1ของคน 

คือไม่มีกวามก’าวหนำในเรื่องแต่งดิว่ เคยแค่งอย่างไรก็แต่ง 

อย่างนไ* ไม่ร้ร้กสวมเสอสวมรองเท่า แก่หมวกหรือชฎาน,น 

สวมอย่เสมอ ไม่มีถอดออก 

ผ่าพเจ่า'จำเรื่องนางคะเกียนได้เรื่องหนึ่ง ไค้ยินได้พ้ง 

มาแค่เล็กว่าคนคะเคืยนดํนํหนึ่งขํ้นอยู่ริมกลองหนำวัค ใครไป 

จดธูปเทียนบูชาและเซ่นล่งเวยนางตะเกียน!เพื่อขอหวย'เนกลาง 

คืนเวลาดึก นางกะเกียนจะสำแดงถาการให้ปรากฏเห็น โรน 



1*23 เ2ป็ 

จากตน'ไม้ลงไปใน'น์าทุกกราวที่!เปจุ*คธูปเทีย'นบุ'ซา จนช่'1ว 

ลือ'ไปว่านางตะเกียนที่น,นก่กตื้สิทธิ้มาเก มีกวะทา-ชายคนหนีง 

เบ็่นกนบ่าสูบก้ญชาไม่เชื่อ,ว่าเบนเนาง'ตะแกียน รึงถือคาบ ไป 

รออย่ที่โคนค้นทะเกียนเวลากลางคืน พอมีแสงสว่างจากธูป 

เทียน นางตะเคียนก็สำแคงอาการโจนจากก่นตะ!.ทียนจ*ลง'นำ 

ในทีนทีนนเอง กระทาชายกนน8นก็เอาคาบพ้นสวนไป ถูก 

นางไม้Iขาบ,น,ทำย-ขาดหลุดลงมาทีว่ยอำนาจแห่ง,นา'งไม้ สงที 

หลคมาน,นกลายเบนหางตะกวดไป 

กล้วยตานีก็อีกอย่างหนึ่ง แต่ก่อนเขาไม่ปลูกไว้ไนบาน 

เพราะเบ็1นกล้วยบ่1ามีนางไม้เรียก'ว่านางตานี ปลูกไว้ในบ้าน 

ไม่ดีเพราะจะถูกผีนางตานีหลอกไห้ตกไจกสิ-ว แต่เดียวนึ่กลวย 

ตานีมีรากาขายไค้ เพราะตองฅานีเหนียวกว่าตองกล้วยชนิด 

อึ่น เรื่องถือไม่ปลูกไว้ไนบ้านก็คูรึดจาง' ไป ก่นนางแบ้มก็อีก 

อย่างหนึ่ง แม้ชื่อมนจะพ้งไพเราะ คอกกมีกลื่นหอมและเบน 

ช่องามดี แต่เขาก็ไม่ปลูกไว้ในบ้าน เพื่อนกนหนึ่งบอก 

บ้าพเจำว่าที่ไม่ปลูกไว้ไนบ้าน เพราะถืธบ้นว่าบ้าตนแก่จะกลาย 

เบืนมึผึข'บ้างเรือนให้เดือดร&นควย บ้นที่จริงตนนางแบ้มปลูก 

ไว้จนก่นแก่ก็รกบ้าน เพราะรากบ้นชอนไชไปถึงไหนกงอก 



๒๓ 

หน่อเบนคนขนที่น1น อนที่จริงการถือว่าคไเไม้ใหญ่มีเทวคา 

หรือนางไม้สิงสถิคอย่ ถาว่าในสมไก่อนหรือในสมไที่กนย์ง 

นไ]ถือก่น ก็นไเว่ามีกณแก่ส่วนรวมไม่น้อย มิฉะน่นไม้ขนาค 

ใหญ่ในบากงถูกฅคถูกโค่นไปหมกแลำ ไม่มีโอกาสเบนมรคก 

เหลือมาถึงกนรุ่นหลง 

มนุษย์เดิมนไ]ถือผี มีกวามกลำเกรงผี และยึดผีเบน 

สรณะที่พึ่ง เบนเช่นที่กล่าวมาแลำน้มาแค่เดิมไม่ว่าชาดิไร 

ภาษาไร ภายหล่งลางชาฅมีกวามเจริญมาไกล การนไเถือของ 

เดิมก็ยงอยู่ แค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อผีไปคามกวามกิคเห็นที่ 

ประณีฅขน เมื่อมองคแค่ผิวเผินกเหนเบนเจริญ ผิคกบกวาม 

เชื่อถือของชนชาดิหรือกนในทองถี่นทียงลาหลงอยู่ แท้จริง 

ค่างก'นแค่ผิวหน์งหรือเพียงหยาบและปาะณีคเท้านน ส่วน 

สาระการถือและกวามเชือยงกงเบนเหมือนก่น ใครอวคคีวา 

ไม1ถือผีเห็นจะหายากเก็มท้ มนุษยท้เจริญนบกอพระเจาหรือ 

พระวิญญาณใหญ่ และมมุษย์ที่ล่าหล่งนบถือผี ก็เบ็นเรองนบ 

ถือสี่งศ้ก่คสิทธซึ่งมองไม่เห็น,ค่ำ และมึฤทธิอำนาจอยู่เหนือ 

กนเหมือนกน จะค่างกนก็เพียงชื่อที่เรืยกเท้านน ดิวยเหคน 

ประเพณีรืคองของชาดิค่าง ๆ ที่สืบก่อกนมาชานาน ก็เนื่อง 



๒๔ 

มา'จากการเชึ่อผีสางเท'วคา11.ทบทงนน แค่แก้รูบ่หรือแปล 

ความหมายเสีย,ใหม่เพื่อ,ให้เขา'กบสมยกวามเ.จริญ (.ราจงมอง 

ไม่1ใคร่เห็นในกวามหมายเคิมเมึ๋อคงํ้เบนประเพณี'ขน 

- โอ - 

ข1าพเ'จำเล่าเรื่องคติก'วามเชื่อผียงไม่Vเมค ทีโม่หมก 

เพราะมีเรื่องมาก ก้วยเป็นมูลฐานแห่-3คราม1'ชื่อถื0ช0^มน,ษย 
มาแต่คงเค็มจึงเหลือติคก้างมาไนวิารืคประเพน็1- เบ็นความรู้ 

สึกที่แทรกเบึนยาคำ แฝงธย่ใน.ค็ลป วารณกคี ศาสนา 

ภาษา และความประพฤติอินเกี่ยวกับวิถีแห่งชีาคของประชา- 

ชนไม่มากก็น,อย 

กนแต่ก่อนสกัยเค็มที เมื่อมีความเวิรืญขนบ้างแล้วแต่ 

ก่งอย่โนระยะก้น ก็อาศัยสร้างปลูกเรือนรรมกันอยู่เป็นหย่อมๆ 

คนเหล่าน,น ชื่นเค็มก็เบ็๋นพ-วกเคียวกน ครอบกรวหรือสกุล 

เคียวกัน ว่าถึงชาวไทย แต่เค็มถือากัยทำไร่นาเป็นอาชีพ 

ส่วนใหญ่ เมื่อพนบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยออกไป ก็เป็น 
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ทุ่งแสะเรือกสวนไร่นา ณัๆออกไปอีกถีเบนบากงพงเถื่อนและ 

เนินเขา แลวแก่ลำเนาภูมิประเทศ ถื่นเหล่าน้ย่อมเบนที่ 

อาศํยของสํฅว์บาสฅว์รำย เพราะฉะน1นกนแก่ก่อนจึงอย่ใกล้ 

ช้คธรรมชาค ผิคก่บกนอย่เมืองอย่กรุงซึ่งห่างจากธรรมชาฅ 

วิถีแห่งชีวิกกวามเบนอย่ของชุมนุมชน ทีมระเบฒเบนแบบ 

แผนประเพณีและอื่น ๆ ซึ่งสร่างขนเพื่อประโยชน์กวามจำเบน 

และกวามเบนปรกกิของกน ให้มืกวามเจริญกำวหนำสืบก่อก่น 

มาในส่วนรวม ท่านเรียกวิถีแห่งชีวิฅที่กล่าวน์ว่าวฒนธรรม 

ถำเบนว่ฒนธรรมของชนชากิที่มีบานเมืองของกน เมื่อเปรียบ 

เทียบกบชนชาฅิที่ยํงไม่ร้จึกสร่างบำนสร่างเมือง เช่นชาวบา 

ชาวเขา ถีเรียกชนชาติแรกว่าอารยชน และเรียกชน'ชากิหล่ง 

ว่าอนารยชน กือมืวำมนธรรมอยู่ในขนกำ ผกก'มอารยชน 

ในพวกแรกซึ่งมืวํฒนธรรมอยู่ในขนสูง คือมือารยธรรม 

แก่กามปรกกิมก่ใช้กำ'ว่า'ว่ฒนธรรมและอารยธรรมรวม ๆ ก่น 

ไปว่ามีกวามหมายเท่ากน กลอก'จนกำ'ว่าประเพณีสืบกอถีมื 

ความหมายเท่ากไเกบวำมนธรรมแล-อารยธรรม 

เมือกนแก่ก่อนยิงไม่เไ)รญ ยงไม่มบานมเมองเบ1น 

ประเทศชากิ ถีย่อมอย่ใกล้ชิกก่บธรรมชากิ ถีงเที่ยวน้ถีเบน 



1ชป็๖ 

เช่นน1น ในที่ลางแห่งซึ่งอยู่ห่างไกลซากแมืธงอนเบี1นศูนย์ 

กลางของถืนนนประเทศนน เพราะฉะนนเราจะเอาความรู้สึก 

นึกเห็นเรืองกวามเชื่อถือของคนทอยู่ใม’เมืองใหก'3,ง ซึงคาม 

ปรกกิ เบ็1นผ้อย่ห่างจากธรรมชาติไปเปรียบกบคนที่อยู่ไกล้ชีค 

ก,บธรรมชาติไม่ไค้ ถ้าเปรียบเทียบที่จะเห็นแคกค่างห่างไกล 

ก่น แค่ก็ไค้กล่าวแถ้วว่าถึงจะค่างกนก็แค่ผิวหนง์เท่านน สึก 

ลงไปก็เบนเนึอแกง "I ท่งนึน ไม่ผิดแผกแปลกอะไรกน 

มากนึก 

คนที่อย่ใกล้ก*บธรรมชาติ ไค้อาศยธรรมชาติเบนทีพึง 

พาหาเลยงชีพ มืทำไร่ ไถนา ล่าสัฅว่ จบปลา เบนต้น 

ที่ย่อมประสบท*งส่วนดี และส่วนรายจากธรรมชาติซึงสำแดง 

ให้ปรากฏเห็น หรีออย่างที'เรียกว่า “ปรากฏการณ์แห่ง 

ธรรมชาติ” เช่น วน คืน ฤดูกาล ฝนดก พ้ารอง พาผ่า พายุ 

พ''ค นาท่วม แผ่นดินไหว เบนต้น ก็ถือว่าอาการที่ปรากฏขน 

น ถ้องมีผิหรือเทาดาซึ่งประจำหรือเบ็1นใหญ่อยู่ในสึงเหล่าน้ 

ให้แรง หากบนคาลให้เบนไปหรือให้เกิคขั้น บาเขาลำเนา 

ต้นไม้ใหญ่ หบหำยเหวถํ้าแม่นํ้าลำธารและลงอื่น ๆ ค่าง ๆ 

ก็มืเทวดา หรือผิสิงหรือพิทักษ์รกษาอยู่โดยเฉพาะเหดุนั้ไม่ว่า 
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ส็งใคในธรรมชาก รึงถือก่น'ว่ามีเทวคามีผีประจำอย่ เบนผ้ 

คอยให้ดีและให้ร้ายแก่ใครไค้ที่งน์น จึงไท้เกิดเบนหำนาน 

เรองราวขน การเดินทางพ่นบำนออกไปไม่ส้ไกลนำ ก็ท่อง 

ผ่านบาผาคง ขั้นเขาลงหำยข้ามนาข้ามท่าบายมื่นไป ล,วน 

เบ็1นทางทุรกำ•เคาร ประกอบดำยสิงห์สาราสํตว์ และภ”ย 

พิบัติค่าง ๆ นานาอยู่รอบข้าง กวามดีดเห็นและกวามหว่น 

วิกกกลำเกรงก่อภ"ยอ*นกรายก็ย่อมมีเบนธรรมคาบวยการกล่าว 

ไปไยถึงกนแค่ก่อน ถึงกนสมย์นั้แม้เบนชาวเมืองชาวกรุง 

ล้าท่องเค้นทางผ่านเข้าไปในที่ซึ่งมีสี่งแวดล้อมอย่างน ส่วน 

มากเมื่ออยู่ในที่เปล่าเปลี่ยวว่าเหว'ใจไม่มีอะ ไรเบนเกรื่องยึดถือ 

เมื่นกำลำใจ นอกจากเรื่องเหตุผล ก็ยังไม่วายประหวนพรน 

ใจกามล้ญชากญาณเติมของเราไม่มากก็น่อย กวามหวาดหว่น 

จะบรรเทาไท้ก็ควยมีความกล้า โคยอาศ”ยการศึกษาและความ 

ร้เมื่นเครื่องช่วยเท,านน แก่ล้าว่าถึงการศึกษาและความรู้ของ 

กนแก่ก่อนกลอดมาจนถึงกนสมย่นั้ ในจำพวกที่เรียกว่าพวก 

ชาวบาน ก็เบ็1นชนิดที่๓คจากกวามรู้ความชำนาญที่,ไค้ประสบ 

มาหรือจากความเชื่อถือและความนึกเห็นเมื่น:มูล5าน และท็บ 

ก่อทำกาม ๆ ล้นมาเท่านน ไม่ไท้พิสูจน์หาเหตุผลข้อเท็จจรีง 



๒๘ 

อย่างการศึกษาทํเรียกในภาษาองกเ;เษ'ว่าง1'แ10ฟ่801เ'1100 ทาน 

จึงเรียกความร้อย่างนว่า ความรู้ชาวบาน (า,'"นบ'-,1'6) 

ฅรงปากช่องทางในบา ซึ่งเบนชะวากเขาชะเวิกไม้ชะ!.ขา 

ไปในคงในบ่า หรอฅชงหินผาง,เนาชะงอนทเVเนเงอมตระหงาน 

หรือทีฅรงธารนำเวงว่าง เบนวงเบนหวงนาลกนาวนนากลว 

หรือที?รนไม้ใหญ่ใบครีม มกกรึมเกรอหรอสงลิวเหลานเบนตน 

ชาวบ้านม*โเถือว่าทีตรงนนมผหรอเทวตาสงอยู่ ก (.ปบ่ลูกสราง 

เบ่นศาลสำหริบ่ให้ผีหรือเทพารกษสงสถิตอยู่ เบนผู้คอย 

พิทํกษ์กุแลกี่ครงนํ้นหรือบริเวณเขตแคนแห่ง'ถนนน ไครชะ 

ผ่านไปมาต้องหยกแวะเพื่อบูชาลาไหว้ ขอความคุ้มครองบ่อง 

ต้นภยให้พ*'น5ทกต้นฅราย หรือจากต้ยทีเกิคชากท่านชะโกรธเอา 

ต้าใกรขืนละเลยไม่แสกงเการพบูชา ก็ม*,กมีต้นเบ่นต่างๆ เมื่อ 

จะห*,กร*างถางพงบุกเบิกบ่าทำเย้นไร่เบ่นนา หรือเมื่อแรกจะ 

ลงมือทำนา หรือเมื่อเก็บเกี่ยวไค้ผลแต้ว หรือชะทำงานการกี่ 

เห็นว่าสำคญและไม,ไค้มือยู่เย้นปรกติประจำ เช่น สร*างบ้าน 

ปลกเรือน พิธีเกิก แต่งงาน และตาย เหล่าน้เบ่นต้น 

ต้าไม่มืศาลผีหอผีเบ่นประจำสำหรืบ เซ่นบูชา ก็สราง 

เบ่นศาลเพียงตา คือศาลช,วคราวขน เพื่อเบนที่ 

สำหรบต้งเวยพลิบูชาขออนุญาต หรือขอความก้มกรอง 



เตุปิ 

ไห้งานการที,จะทำเบนผลสำเร็จไม่คํคบ้ค ประพฤคิกนอย่างน้ 

สบกนมาจนเบ่นประเพณี เมื่อสรางบ้านปลกเรือนแบ้วก็คืง 

ศาลหรือหอผีฃนไว้ประจำบ้าน เพื่อให้ผีหรือเทวคา ซึ่งถือ 

ว่าท่านเบ่นเจาของที่นนเบ่นที่อยู่ และท่าพลีบชาเซ่นสรวง 

ฅามกาลเวลา ท่านก็จะให้ความก้มครองแก,เราให้ไค้รำ]กวาม 

สขความสบาย ผีหรือเทวคาซึ่งอยู่ศาลอย่างนเรียกว่าพระภูมิ 

เจาที่ หรือเรียกเบ่นเฉพาะว่า พระภูมิบ่าน บ่านในที่นใน 

กำเคืมของภาษาไทยหมายถึงที่เราเรียกว่าหม่บ้านเคี๋ยวน็ เช่น 

บ่านหมอ บ้านนา เบนคน ส่วนที่อื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่หมู่บ้าน 

ก็มีพระภูมิ'ซึ่งมีศาลแยกเบ่นประจำกํนไป 

ในคำราพระภูมิเจ1าที่ของเรากล่าวว่า พระภูมิเจ่าทีมคำย 

บ้น ๙ องก คือ ๑. พระภูมิบ้านเรือน คงกล่าวมาแบ้ว 

๒. พระภมิบ้กษาประคูและหำกระไค นี่ครงบ้นทวารารืกษ์ 

หรือทวารบาลของอนเคียและของจีน พวกเชี่ยวกางซึ่งท่า 

เบ่นรปทหารหนวคยาวถืออาวุธ■เหยียบสิงโฅของเรา ก็อยู่ใน 

จำพวกพระภมิประฅและหำกระไค ที่โบราณบ้ไมไม่ให้เหยียบ 

ธรณีประคูเพื่อจะเบ้าไปหรือออกมา ก็ถือว่าที่ฅรงนนเย้นที่ 

อข่ของท่าน ๓. พระภูมิรำษาโรงบ่าวสาวหรือเรือนหอ 



๓๐ 

๔. พระภมิโรงผ้วกวาย ๕. พระภูมิยุ้งขาว ๖- พระภูมนา 

๗. พระภมิสวน ๘. พระภูมิลานแสะ ๙. พระภูมิวก และ 

เพื่อประโยชน์แห่งกวาม นึก เห็น เบน มโน ภาพ ของ ชาว บาน 

ท่านจึงกล่าวว่า พระภมิเหล่านึลวนเบนพีนองกน แกชอบกา 

มารคาของท่านในคำราต่าง‘ภู ไม่ลงรอยเบนซอเคียวกน แม้ 

แต่ชื่อของพระภมิทงหมก ส่วนมากก็ไม่กรงกน จะกรงกน 

แต่ชื่อของพระภมิบานซึงท่านชือว่าพระชยมงอล พระภูมลาง 

องค์ก็มีชื่อกรึ่งอินเกียครึ่งไทย เช่นชื่อว่าพระเยาวแผ้ว พระ- 

ภมิที่มิกีาลอย่ทุกบาน วะเบนพระภูมิองค์เคียวกนหรือต่างองอ 

ก"นขำพเผ้ากไม่ทราบ 

ที่มีพระภูมิถึง ๙ องค์ แสกงว่าที่ฅรงไหนถือว่าสำก5ญ 

ที่กรงนนก็มีพระภูมิประจำรํกษาอยู่แต่ก็ไม่ใคร่เห็นทำเบนศาล 

ชื่นไว้เบนประจำกามปรกคี นอกจากพระภูมิบานและพระภูมิ 

สวน ที่อื่น'ซึ่งฅว้องการ,จะทำพิธีพลีบูชา ก็ผ้กสรำงศาลโกย- 

เฉพาะขนชวกราวคือที่เรียกว่าศาลเพียงคาเมื่อก่อนนกรงธรณี 

ประกม่กทาสีแคง เพราะสีแกงเบนสีเจำ จึงแสคงว่าที่กรงน์น 

เบนที่อย่ของพระภูมิประกู ใครกาวเผ้าออกจะเหยียบธรณี 

ประกูไม่ไค้ ศาลพระภูมิสวนที่เกยเห็นก็เบนอย่างศาลพ!ะ- 



๓ด 

ภูมิบาน ค่างกนแค่เอาไปปลูกสรางไว้อย่ห่างเขกเรือนเขกบาน 

พอสมควรเท่านน แค่พระภูมิวิคออกจะไม่เขำกบกกิที่ถืยิกํน 

ว่าไม่สมควรให้มิในวิก เพราะว่คเบนสถานที่ศํกคสิทธื้ พระ- 

พุทธศาสนาเบนเกรองคุ้มกรองอย่แลำ ไม่จำเบนกองมิเจาผี 

คูแลรก่ษาอีกที การกงศาลพระภูมิจะกงก,นเองไม่ไค้ กองมิ 

ผู้เชี่ยวชาญเบนผัรืมาทำเบนพิธีให้ ถาทำไม่ถกพิธีหรือกงศาล 

ใกล้ชิคเรือน เงาเรือนทบไค้ พระภูมิก็ไม่มาอยู่ก้มครองให้ 

นี่เห็นจะเบนเพราะผีและกนอยู่ร่วมเรือนเกขวกํนไม่ไค้ ผีรำ- 

เกียจหรือกนรืงเกียจก็กามใจท่าน แม้พระพุทธรูปแค่ก่อนเขา 

ก็ไม่เอาไว้ในเรือน เมึ่อถืงว่นกรบรอบขวบบี1ที,กงศาลพระภูมิ 

กือว่ใ-เสถาปนาหรือวนเกิค ก็มิบ้กรพลีสงเวยประจำบี1 ซึ่งใน 

กำรากล่าวว่า ถาไค้ทำก็จะเกิคความสุขสวิสกิพิพฒนมงคลแก่ 

ผ้ทำและผีที่อย่ ณ ที่น์น การล่งเวยนเหนทีแค่เคิมจะทำกนใน 

วนขนบใหม่ เช่นใน,วินสงกรานก์เบนกน ยงมิเก้าให้เห็นอยู่ 

กงที่ย์งทำกนอย่ในลางท่องกิ,น พระภูมินนท่านชอบล่งเวย 

หำหมูและ ไก จนเรามีกำพูดว่า “พระภูมิกินไก่ ไก่กินปลวก 

ปลวกกินศาลพระภูมิ” รปในเจว็ดพระภูมิของเราม'กิทำเบน 

เทวคาถือพระขรรค์ ลางที่ทำเบ็นรูปเทวดา หํฅถ์หนึ่งถือ 
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สมภ?ก อีกห*ฅถ์หนึ่งถือแซ่ นี่กลายกบกติพ'ะะภูมิเจาทีซ,อง5*น 

ซึ่งของเขามีหนาท็เบVเผ้รกษาท!แบย'นมนุษช บุ ไคไนหมบ'!น 

ซึงอย่ในท*องทีของพงะภมกระทำบุญหรอบาป พระภุมกง!ภสง 

1บืนบ*นทึกไว้ไนทะ11-เยน ซง'!ะกลาวทหลงใแพอ'13 เป 

มิกกิถือกนว่าถ้าใครมาแค่บานอน จะมาแอแค!งแรมท 

เรือนใดบานไก จะถ้องไปกราบไหว้บูชาพระภูมิเข้าที่เสียก่0น 

เพื่อให้ท่านทราบเบ็!นคารวะ มิฉะน*นท่านอาจเคืองหาว่า ไม่ 

เคารพท่านก็ใก้ ถ้าเบนเช่นนี่ เมื่อผู้นนเข้านอนและหลบไป 

ก็จะเกิดอาเพศร้สึกอึกอ*คทายใจไม่ใคร่ออกถ้นที่ เรียกกนว่า 

ก็'*ใบ ถ้าจะออกจากถ้นทไปพ*กนอน กถ้องไปบูชาลาไหว้ 

•ศระภมิ มิฉะน1ใ.เไปคามทางอาจประสบความเดือดรอนมิอน 

เบนค่าง "I ก็ได้ ที่เขาถือกนเช่นนี่ก็เบ็นทำนองเคียวก*,บคน 

ถ้าเราจะไปพ',กนอนที่ถ้านของคนอื่น เราก็ถ้องพบปะฃอ 

อนญาฅจากเข้าของถ้านเสียก่อน เมื่อรุ่งขนจะไปก็กองลาเจา 

ของถ้าน นี่ก็เบนธรรมกาของผู้ที่เบ็1นสุภาพบุรุษมิความบร- 

สทธึ้ใจ ไม่ใช้เบนอย่างพลายแถ้วในเรื่องขุนข้างขุนแผนซึ่ง 

ไม่ปรากฏว่าพระภูมิท่านโกรธ ที่ไม่โกรธเพราะพลายแกวมิ 

เครื่องรางและเวทมนฅร์ถ้นถ้ว พระภูมิจึงทำอะไรไม่ไค้ ขืน 



๓๓ 

โกรธไปก็บวยการ อกใจไว้ไ?ากีกว่า มีผีหนึ่งมาแก่อื่นมาพก 

นอนคางคืนทีบานขาพเจา ร่งเช1าที่าฅากึ่นถามหาที่ฅงศาล 

พระภูมิ เพราะเมอคืนนเขาว่าเขาลืมบชากราบไหว้พระภูมิ 

กอนกลางคืนจึงเถิกเหคุหายใจไม่ออกอึกอกเกือบกาย นึ่ก็เขา 

ในขอความที่เบนกาถาแห่งหนึ่งว่า “พหุ เว สรณํ ยนฺฅ 

ปพฺพฅาน้ วนานิ จ’, แปลว่า “คนทงหลายถึงที่,พึ่งเบนอน 

มาก เช่นภเขาและบาที่งหลาย,’ อไเที่จริงชายคนนึ่นซึ่งยง 

เบนหนุ่มและมีการศึกษาเล่าเริยนแลว ถา'จะสวกมนที่เวลา 

ก่อนเขานอนเหมือนกไ}ที่กนแก่ก่อนเกยประพฤกิกนมา ถึงจะ 

นุ่มโปกราบไหว้พระภูมิเจาที่ก็ไก้ เพราะมีพระพุทธคุณคุ้ม- 

กรองอย่ มีกกิเกี่ยวกบพระภูมิอีกอย่างหนึ่งว่า พระสงฆ์น,น 

เมื่อจะกายอย่าให้ท่านุคายที่บผีาเหลือง ถาคายที่บผำเหลือง 

ไม่กี เพราะจะไปเก็กเบนผีพระภูมิเจาที่ เหคุนึ่เมื่อพระสงฆ์ 

จะกายหรือเรียกไห้ถูกคามแบบแผนว่ามรณภาพจึงที่อง “ประ 

จขาก” คือกล่าวคำลาจากสมณเพศเสียก่อน 

เท่าที่ขำพเจากล่าวมาแลว เบนเรื่องเกี่ยวกไเพระภูมิ 

บาน ถาว่าถึงเมืองก็มีพระภูมิประจำเมือง เรียกในคำไทยเกิม 

วา หอเจำที่เมือง ไคืแก่หอผีหรือศาลหลกเมือง ถำเรียกเบน 
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กำยกย่องอย่างเบ่นพระภมืเมืองหลวง กเบนพระทรงเมืองค่ 

กบพระเสอเมือง ซึ่งเบนผีหรือเทวกาอกพวกหนึง คงจะกล่าว 

ฅ่อใปทีหล่ง แฅ่ที่ข่าพเวิากล่าวว่าผีหรือเทวคาหลอเมืองแล- 

พระทรงเมืองว่าเบนองค์เกียวกํน กเบนกล่าวทีขาพเจาเขา Iจ 

ว่าถก แก่ในประกาศสงเวยเทวคา แยกพระเสิอเมืองพระทรง 

เมืองและหล'กเมือง (ไม่มีพระนำหนา) ก็มี ขำ'พเจากิค,ว1า 

แยกมากไป เพราะในประกาศกรํ้งกรุงธนบุรี ก็กล่าวแก่ 

พระเสี่อเมืองและพระทรงเมืองเท่านํน ซึงในทีนพระทรงเมือง 

จะเบนอื่นไม่ไค้ นอกจากเบนพระหล่กเมือง เพราะหลกเมือง 

ถือกไเว่ามืผีหรือเทวคาสถฅเบนประธานของเมืองอยู่ 

เพื่อให้เห็นว่าคนแก่ก่อนท่านมืกวามเชื่อผีเชื่อเทวคากน 

เพียงไร จะเห็นไค้จากพระบรมราชโองการประกาศเทพารีกษ์ 

ให้กำจํกผีบี1ศาจศร1งกรุงธนบุรี มืว่าคงน.— 

“ควยนารายณ์แบ่งภากจากกระเศียรสมุทร มีภุชงค์เบน 

อาศน์มีสามาธเบ่นอาที มีจฅุปารศีลเบ่นองค์ ทรงธาฅุทั้งสี่ 

เบ่นอาวุธ มีศีลหำเบ่นปริโยสาร คือองค์พระอิศวรประสิทธ 

ประสาทการแผ่นอิน เทพเจาประชมเชิญลงมาอบัฅิ บุบทว- 

อาสจอาธรรม บ่คนแจงลงมาว่า ผีโบ่งผีบ่าบ่ศาจราชทูฅ ท่า 



๓๕! 

รายแก่ไพร่พาประชากรขๅทูลสะออรพร"บๅท ๆ ผีไปมากจ- 

ร าชการถึงแก1ชวิฅเบนคูนมาก ก่าย ษระเสืฮเมืองพระทรง 

เมลง ภูมเทวคา อารกษเทวคา พฤกษเทวคา อากาศเทวคา 

ก็ละเมินเสีย ไม่กำจำบศาจราชทฅอาสำ!อาธรรม ออกไปนอก 

ขอบขํนธเสมากรนจะให้ลงโทษ ยงมิไค้มืกฏหมายขนไป ให้ 

ยกไว้ แค่นสืบไปเมื่อหนำ ให้ พระเสือเมืองพระทรงเมือง 

ภูมิเทาคา อารำษ์เทวดา พกเกษเทาคา อากาศเทาคา มิเบน 

ใจช่วยการแผ่นค้น กบผีพาลทำรายแก่ขาทูลละออง ๆ สมกแ- 

พราหมณาไพร่พาประชากรไซ้ ก็จะให้ลงโทษขำเสียจากราช¬ 

นเวศนํ ออกไปอย่นอกขอบขำเธเสมา ประการหนึ่ง จะฆ่า 

ใสียค่ายพระเวทย์พระมนฅ์ของพระสยมภูวญาณ ให้ถึงแก่ 

ชีวิคคามโองการพระอิศวรเบนเจา และให้พระเสิอเมืองพระ 

ทรงเมือง พระภมิเทาคา อาร่กษ์เทาคา พฤกษเทาคา อา- 

กาศเทาคา จงเบนใจอภิบาลรกษาขำทูลละอองๆ ผู้รงกรมการ 

สมณพราหมณ์อะนาประชาราษฎร จึงจะไค้อยู่ราชฐานบาน 

เมืองเบนศุขคามรบสั่ง ๆ” 

(กำคามค่าสะกคการ่นคของ!’ค้ม) 

กนในสม่ยนึ่นํมืกวามเชื่อกนอย่างนึ่ เมื่อมีประกาศ 

กล่าวขึงขงสั่งนึ่ก็นบ-ว,าไดไ]-ระโยชนึ่ปก1ศรองทางใจไม่นํอย 



๓๖ 

บรรคาผีที่กล่าวมา เบนเรองเกียวกบลพธิถือผีธ15รมชาฅ 

แค่ยกย่องเรียกว่าเทวคา 

ฅามคคิของจีน เขามึพวะภูมเจาทีปวะจำหมู่บาน นิก 

ฅรงกีบพระภมิบ้านของเรา หมู่บานหนึงกมีศาลพระภูมกาล 

หนึ่ง ไม่ไคมีพระภูมิบ''ณแยกก่นมากมายทุกบานเรือนเหมีอน 

ในกรุงเทพ ฯ เพราะเรารวมหมู่บานให้เป่นอนหนึงอนเที่ยว 

ก่นเหมือนในถืนชนบทไม่คิค ควยมีกนหลายอย่างค่างภาษา 

และค่างชนวรรณะและมีจนค่างก่นมาก ศาลพระภูมีบานใน 

ชนบทของเรา ฅามปรกฅิมไไฅงอยู่ขางทางเที่น ห่างจากหมู่ 

บ้านออกมาเล็กบ้อย และกนที่อยู่ในหมู่บาน เคิมกลวนเบ่น 

ญาทีหรือเกี่ยวคองกไเที่งนึ่น เราพคว่ากนบานนิชาวบานนไเ 

กีย้งเบ่นกำที่มีก'วามหมายเคิมกางอย่ในภาษา ให้เห็นว่าบาน 

เค่มหมายกวามว่าหมู่บ้าน ที่มาเรียกเรือนว่าบาน เบนเรียก 

เกลื่อนจากที่เคมไป 

ผีที่เกยอ่านเรื่องจีนซึ่งแปลเบ่นไทย ย่อมรู้จํกพระภูมิ 

เจาที่ของจีนที่ คือ ที่เรียกว่า โท้ฅ หรือ ทู้ค แปลว่า เจาที่ 

หบ้าที่ของท้คืเบ่นผู้คูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน ลางกราวมีผีราย 

มีฤทธเคชมากเขามาทำวายกนในหมู่บ้าน ท้ฅบ้านทานไม่ไหว 



๓(ท) 

ก็ฅองหนีเหมือนกน ผ้ใคในหม่บานซึ่งอย่ในทึองที่ของห้ฅ 

เบนผ้คูแล บาปบุญคุณโทษประพฤทีฅนทีชวอย่างไร ท้ฅ ร 

หมคและจคบนทึกเบนประว้ฅิไว" เมื่อมีเหฅอะไรเกิดขั้นแก' 

คนน1น ถาเบนกนประพฤฅิดท้กิก็จะช่วยผ่อนหนก,ให้เบนเบา 

ถาเบ็นกนประพฤฅชํ่วิท้ฅีก็ไม่ช่วย คฅิที่ถือก่นอย่างน้ก็เบน 

การที เบนเครื่องช่วยไม่ให้คนที่เชื่อไม่กลาประพฤทีช่ว 

เพราะกลืวิท้ฅ นอกนั้ทีฅย์งมีหน้าที่สำก่ญอกอย่างหนึ่ง คือ 

เบนผ้รํบเอาวิญญาณของชาวบานที่เพงฅายไว้ในพิทึกษ และ 

กอยแนะนำวิญญาณว่าควรวะประพฤทีอย่างไรก่อไป เท่าทึบ 

ท่านเบนสหายที่ทีและเบนที่ปรึกษาของวิญญาณ เพราะคน 

ฅายใหม่ ๆ วิญญาณคืเกวงเกวง ไม่มีใครแนะนำและช่วย 

เหลือ กิไค้ท้ฑเท่าน1นร์งเบนที,พึ่งที่กรุณา เบนทำนองผีรู่]กา 

ของภากอสานและผีทึย่าของภากพาย่,พซึง'วะกล่าวที,หลง เมอ 

มีใกรกนในหม่บำนคนใดดายไป ญาฅในกรอบกรึวิวะพากน 

ไปที่ศาล 7ายงานแจ*งข่าวไห้ท้กั้ทราบเบ็1นทางการ เพื่อท่าน 

รีะไก้ร้บรอง'วิยูญาณของผ้ฅายไว้ควย1ก็ กราวน้ ถ้ามีใครเบน 

แม่มกหมอผีกองการจะใชไล่หกระเท่ห์ทำให้ใกรค''ย ก็เขียน 

ซื่อกนที่กองการ'จะให้คายนำ'ไป'วางไ'ว้ที่เแท่นบูชา,ใ,น'คาล ตาม 



๓^ 

ทฤษฎีมีว่า เมื่อท้ฅเห็นซื่อในบญชีรายชออนฅายจะฅองเขา^ 

ไว้ก่อน ถือว่ากนน1นคายไปแลว าเทร้ยมการ เว้รบวญญ''!ณ 

การเฅรืยมการรบรองวิญญาณนแหละ จะเบนเหมอนแมเหลก 

กึงคคเอาควงวิญญาณของกนนนซึงยงไม่คาย ให้ออกจากราง 

ไป ลำวิญญาณยงคอไม่ออกจากร่าง ทู้คก็จะประหลาคIVให้ 

วาว่นเพราะควยความหวงคี กลวว่าวิญญาณจะคอง!.รรอม-ไป 

ไม่มีใกรช่วยเหลือ ถาเบนเช่นน และเพี่อประโยชน์แห่ง 

ส่วนรวมของหมู่บทินรำษาไมครีไม่ให้ทู้คคองชายหน์า ก็มี 

ธย่างเคียวเท่าน1น.ที่1จะคองกระทำ คือคนทีว่าน์นยงไม่คายจริง 

ก็ยอมคายเลืยกึกว่า ทู้ฅจะไม่โกรธไค้และไม่ขายหนทิ 

นอกจากท้ฅ เขายงมีเจากำแพงเมือง นี่ก็ฅรงกบ 

เจาหลืกเมืองของเรา ลำอยากคูทู้ฅและเจากำแพงเมืองของ 

กรงเทพ ๆ มีรปร่างหนาคาเบนอย่างไร คูไค้ที่ในวิกมํงกร- 

กมลาวาศ (เส่งเน่ยยี่) ที่กึกหลงแรก อยู่ถค้ทำวโลบาลที่ง ๔ 

( ซไค้เทียนอ๋อง) เขาไปทางขวามือ และซายมือ ที่ในเรือน 

ของแก่ละกริว ยงมีเจาเคา (เจาซน) ซึ่งผู้อยู่ในกรอบครำจะ 

คำงเการพบูชาอย่าให้ขาค คือเอาธูปไปบกไวขาง ‘ฤ เคา แค 

ยำยทีศคามฤคูกาลทีเจาสถิฅทางทิศไหน เบนทำนองเคียวกบ 



๓ซี่ 

พระภูมิเจาทีของเราซึงนยินยำยทิศทกวน และทำประจำเดือน 

เจาเคานสำกญมาก เพราะใครจะทำอะไรในบาน เจ8กเคารหมค 

แลวก็ปากมากควย ดืมิดืนำกวามขนไปกวาบทลเง็กเซียน 

ฮ่องเค้ผู้เสวยสวรรค์ในวนครบจีนบี่ใหม่ เหฅุนีในวไเครบจีน 

จึงคยงส่งเจาเคาไปกินเลยงครบจีนบนสวรรค์ เอาใจท่านไว้ 

อย่าให้พูคมาก ลางกนรอบคอบเขาถวายขนมเหนียว (มี๋เกวย) 

ให้ท่านกิน ขนมจะคิกปากท่านเหนอะหนะไม่อยากพคมาก 

เจาเคานีจะเทียบกบ “แม่กอนเสาเกาไฟ5, ของเราไค้บางกระ 

มิง เพราะหญิงอยู่ในไฟเมื่อกลอคลูกแลว จะท่องท่าพธีไหว้ 

แม่ท่อนเสาเคาไฟเสียก่อนจึงจะนอนอยู่ไฟไค้ 

'"สไ” 

กนโดยมากถือว่าเมื่อตายแล่วก็ไปเบ็่นผี อะไรทาย ใ 

ฅอบอย่างกำบนทบดินวาสนสนหายน ร่างกายไม่เดลื่อนไหว 

ก!^ดกกร^ดก ไดอกตอไป แลากIนา1ปอยสูแเสนไป Iา/าราะ 

ฉะน8น ที่ว่าคาย ถือคายแด่ร่า’3สาย แด่เราซึ่งเบ็1นลมๆ มอง 

ไม่เห็นห้วน1นถือก*นว่'าไม่,ตาย ส์งที่เบนลม ๆ นั้ เดิมเราเริยก 



๔0 

ว่าชวิญ แค่เคีบ่]วนีเราเรียกว่าวิญญาณ และ^วิญญาณนี1แหละ 

ถาย้งไม่มาเกิคIบนกนอีก กไปเกกเบนผี วิญญาณนนมรูปราง 

เบ่นอย่างไรก็ไม่มใครเหน ถาจะนกเอากเหนวิ*มรูปราง 

กลม **] อย่างควงไฟ เราจึงเรยกว่าควงวญญาณ นละคงวะม 

ล่กษณะแบน ๆ ควย เราจึงพูคว่าขวญบิน คือขวญหนีออก 

จากร่างกายไป เมื่อกนยงมีชีวิฅหรือมีลมหายใจอยู่ ก็เรียกว่า 

ย็งเบ่นอย่ หรือยงไม่คาย เพราะว่ญญาณสิงอยู่ กร,นเมือ 

ฤายแล่ว วิญญาณจะไค้อะไรอาศำเบ่นร่างกายค่ำคนเล่า 

และจะร้ไค้อย่างไรว่าเบ่นใคร คอบง่ายนิคเคยววา มราง 

เหมือนอย่างเคิมและแบบบางแก่โปร่งมาก เห็นไค้แค่เงา ๆ 

เบนลม ๆ เท่าน1น เรียกในภาษาสไเสกฤคว่าอาคม,น เคิม 

แปลว่าลมหายใจ แค่เราเรียกว่าวิญญาณ เคิมแปล'ว่ากวาม 

ร้สึก เพราะฉะน1น เมื่อ'วิญญาณยงไม่มีโอกาสมาเกิคมืรูปร่าง 

เบนกนอีก ก็เบนผีไปกอน เหฅุนีผีจึงไม่มืรูปร่าง เบนแค่ 

ลม ^ ล่า'จะมืรปร่างเมื่อเบ่นผี ก็เบนรูปหากบนคาลให้เรา 

เห็นไปเอง 

เมื่อกนใคในกรอบครำซึ่งนีบถือและรีกใกร1คายจากเรา 

ใป แค่เรายำมืกวามอาลำกคถึงอยู่ นึกขนมาก็ใจหายถึงน์า 



๔® 

ตาไหล ก่วยร้สึกว่าไม่มีวไเๆะไห้พบปะเห็นหน่าก่นอีก แท่ 

กระนํ้นก็เชื่อว่า'วิญญาณของผู้ทายย้งอย่ และยิงกอยคแลเอา 

ใจใส่กนเบน คือลูกหลานให้ไห้วไเความสุขความเจริญเหมือน 

เมื่อกรงยิงมี,ชีวิตอยู่ เมื่อมีความรู้สึกเห็นเช่นน้ จึงจํดที่บูชา 

ก่อนร*บไว้บนเรือนเบี่นเฉพาะสำหริบให้'วิญญาณอยู่ และถือ 

ว่าที่ฅรงนํนศ*กดสิทธึ้ ลำใครไม่ใช่ลูกหลานญาติพี่น่องโดย 

ฅรง จะกลำกลายล่วงลํ้าเข้าไปไม่ไห้เบนอ'นขาด นอกจากจะ 

ไห้รไเอนญาฅเบ็1นพิเศษเสียก่อนจึงจะเข้าไปไก่ และจะก่อง 

แสดงการวะกราบไหว’เพี่อบอกกล่าวให้ผืรู้ ผืน8นดามปรกติ 

จะไห้รไ)เซ่นไหว’ทกวํน เมื่อจะประกอบการงานอะไรซึ่งเบี1น 

ครํ้งแรกหำ)ที่หรือเบนงานสำก'ญ ก็ก่องไปเข้าไปบอกกล่าว 

, เล่าสิบให้ผีร้ เพี่อขอพรให้งานการที่ทำเบี่นผลสำเร็จเรียบร*อย 

เมื่อถึงว้นครษสารทก็มีเซ่นไหวบูชาเบนพิเศษ รวมความว่า 

เมื่อยิงมีชีวิฅอยุ่ เคยทำอย่างใคก็กงทำอย่างนนในเมอดายไป 

แลว คลำยก*บว่าผ้น่น ยงมีชีวิตอยู่ 

สีงใดเกยถือและปฏิบัติกนในหมู่มาข้านาน สีงนนก็เกิด 

เบนประเพณี ลำใครผ่1าผื1นไม่ทำดาม กเบนผิดผีผิดประเพณึ 

ก่องขมาลาโทษ ตามที่มีกำหนดไว้ ลำละเลยเสียผืก็โกรธ 



๔ ๒ 

อาจลงโทษผีทีละ(.สยให้มีอํนเบนเกือคร'ยินค่าง พุ ไมใชวาจะ 

ผีกเฉพาะก่วผ้ผีพีนเท่านน ยงลามปามเคือครอน 1ปถงกน 1น 

หม่ก่วย ที่ๆนที่งหลายแก่ก่อนอยู่เบนปรกกิสุข กถือว่าเพราะผ 

ก้มครองบองกนอยู่ แม้ก่อมาเมอน์บถือพุทธศาสนาแล'ว การ 

น์บถือผีก็ยงอย่ แม้พทธศาสนาจะบอกว่ากนทคายไปวะกอง 

เวียน'ว่ายกายเกก ไปขนสวารก์ลงนรกอย่างไรกฅามที่ แลว 

แค่วิบากของกรามที่ทำไว้ แค่ชาวบานก็ยงเชออยู่ว่า บู่ย่าคา 

ยายของเขาเมื่อคายแลวก็ไม่ไค้ไปไหน ยงกงสิงประจำอยู่เบน 

ผีเรือนชองฅน สงสยว่'าถำ,ไม่ไค้อยู่เรือนหลงน1น แก่มีกนอน 

นอกสกลเขามาอยู่แทน ผีเก่าจะยํงอยู่หรือว่าจะฅองย้ายไปกวย 

เขาใจว่ากงยายคามไปควย เพียงแค่ลูกชายแยก'ไปอยู่เรือนอืไ-เ 

กรำอื่นเพราะไปมีเมียบานอื่น ก็ย้งแยกเอาผีบรรพบุรุษของ 

คนที่เบนส่วนชองคำไปควย ค่งที่ประพฤคิกนอย่ทางภาก 

พๅยพ การถือศาสนาและถือผีรวมก็นไป เขาถือว่าไม่เบน 

เหคข่คแย้งอย่างไร เพราะพ่อแม่บุย่ากายายของเขาย์งมีชีวิคอยู่ 

ก็เบนผ้น์บถือพุทธศาสนา แม้คายไปเบนผีแล้ว ก็เบนผีใน 

พุทธศาสนา หาใช่เบนผีมิจฉา'ที่ฐิไม่ส่วนเรื่องที่ระไปผุคไป 

เกิดตามแรงบุญกรรม เบนอ*นไม่ต้องนึกถึง 



๔๓ 

ผีพ''’าแม่บูย่าคายายที่สิงอยู่ในเรือน เวาเรยกรวมว่าเบน 

ผีเรือน เบนผีไม่มีศาลหรือหอเบนเฉพาะ ม่ไ''ถือกนว่าผีเรือน 

สิงอยู่ที่เสาเอกของเรือน ถที่เบ็นืเรือนมีเสาคะงคือเสากลางอ่าน 

สกค ก็ถือว่าสิงอย่เสานน ถที่จะมีเซ่นไหว้ก็ทำกไเที่โคนเสา 

น5น เอาเครื่องเซ่นไปวางไว้บนคิน อย่างคีก็มีใบฅองรองปู 

และมีผูกคอกไม่เบนเครื่องบูชารอบกลางเสา ไม่มีธูปเทียน 

ซึงเบนของม'เทีหลง ไหว้ก็นอย่างน็ เห็น'จะเบน'วิธีมาฅง์แอ่ 

คงเคิม ภายหลงม่ก็ไหว้ก็นบนเรือน มีผาขาวปูสิาหรืบวาง 

อาหารเครื่องเซ่น คงที่ทำก็นในพธีไหว้ผีเนื่องในพธีแอ่งงาน 

เมื่อเจาป่าวนำเทียบเครื่องเซ่นไปไหว้ผีที่เรือนของผีาย เจาสาว 

ลางแห่งที่อยู่ของผีเรือน เขาทำเบนห็งเล็ก ๆ คิคไว้สูงอยู่ 

เหนือหวนอน เบนห็งเปล่า ๆ อย่างคีก็มีช้นผำแคงผีาขาวปู 

ทบก็น เมื่อจะบชาก็เอาคอกไม่ไปวาง ๆ ไว้บนนนชายหนุ่ม 

หรือบ่าวเมื่อแอ่งงานและไปอย่กินทางบ่านผีายเจ1าสาว ซึ่งทาง 

พายพเขาเรียกว่าไปกินเรือนหนำ ก็อ่องแบ่งผีในสกุลของฅใ; 

เอาไปบ่วย คือหยิบแบ่งคอกไม่และธูปเทียนถามีซึ่งอยู่บนห็ง 

เอาไปพอเบนกิริยา ผีเรือนนืนไทยใหญ่เรียกว่า ผีล่า ไทย 

อีสานเรียกว่า ผีคา เราพูคว่า '‘ผีซาคาพลอย” ก็หมายความ 



๔๔ 

ว่ๆถกผีอึ่ใ■เทำแล'วยํงถกคำ หรอผเรือนของคนพ'ลอยซาเฅ;มควย 

เบ็1นเคราะห์รายซำถึงสองฅ่อ เหมือนกบเอก ‘อู ถูกกนอน 

เขารํงแกฅีเอา แลำยำถูกผู้ใหญ่ทางบานคีชำอวยฉะนน 

ถ่อจากผีเรือนซึ่งเบนผีประจำอรอบอรว ผีของอรวใอร 

ก็ครํวใครเบนส่วนสอกนไป ก็ถึงผีปาะจำหมูบานซ’งเอน^ 

บรรพบรษของหม่บ้านนน ทางภาคพายพเรยกวา ผบูยา 

ทางภาคอีสานเรียกว่า ผีบ่คา เราเรียกรวมว่า ผีบู่ย่าฅายาย 

แค่ของเราไม่ไอ้คงให้เบนผีประจำหมู่บ้าน เพราะมีผีพระภูมิ 

เจาที่มาแทน เบนเพราะอะไรทางพายไจึงเรียกแค่บ่ย่า ส่วน 

คายายไม่พอถึง อูประหนึ่งว่านไ]ถือแค่ทางพ่อผีายเคียว ทาง 

อีสานเบนบ่เคา ส่วนย่ายายไม่พูอถึง อูประหนึ่งว่านไถือทำทาง 

พ่อทางแม่ในส่วนที่เบนผู้ชายเท่าน1น ส่วนทางบกษ์ใค้เรียกว่า 

ผีคายายส่วนบย่าไม่พูคถึง นึ่ไปฅรงกบของเขมร'ซึ่งเรียก'ว่าผี 

คายายเหมือนกน แค่กำว่าคายายของเขมรเขาหมายถึงว่าบ่!ย่า 

ไอ้เหมือนกน เขาไม่มึกำว่าขู่]ย่าใช้เบนพิเศษ แสคงว่าเขมร 

แค่เค็มกงถือค่ายแม่เบ็1นใหญ่ ส่วนของไทยเหมือนจีนถือผาย 

พ่อเบนใหญ่ แค่ไฉนประเพณีแค่งงานของเราแค่ก่อน จีง 

เบนเรึ๋องชายไปอยู่มานหญิง คจะเบน'ว่าถือก่ายแม่เบน,ใหญ่ ซึ่ง 



(2. (3เ 

ผิคกบของ'จีนและของอินเดึย เห็นจะเบนเรื่องวฒนธรรมปน 

กน เรา'จึงเรียกผีบรรพบุรุษรวมก่นที่งผายพ่อแสะแม่ เบนผี 

รู่]ย่าคายาย ไม่ขิกแก่ผี'ายใค 

ศาลหรือหอผีประจำหมู่บ้าน มไเสรำงไว้ครงปากทางที่ 

จะเขาหม่บ้าน ที่กรงน'นลางหม่บานเขาสรำงเบนประคอย่าง 

ง่าย ๆ คือบกเสาไว้สองขางและพากขนเบนขื่อขวางไว้ขำงบน 

ไม่มีบานประคูบ้คเบี่ก เบนทำนองประคเสาชิงชำพวกเคียวกไ] 

ประฅโขลนทวาร หรือโครณในภาษาบาลี ประคูอย่างน้เขา 

เรียกว่าขื่อบ้าน ถำเดินทางไปในบา เมื่อพบประคอย่างนั้เขำ 

ที่ใค แม้จะไม่เห็นบำนเรือนมือย่ในที่นน แฅ่ก็อาจร้ไท้'ว่าถก 

เขำไปในประคูนํ้นกงจะมืหม่บ้าน แก่เดิมทีเคียว เมื่อสมย 

บ้านใกรอย่อ่ใกรนอน ประฅขื่อบ้านนกงจะทำกนอย่างแข็ง 

แรงทีเคียว เพื่อจะไค้บ้องบ้นศครูเบ้นอย่างประคูบ้อมประค 

เมือง ที่ปลกศาลหรือหอผีประจำหมู่บ้านไว่ที่ขำงปากทางขื่อ 

บ้าน กกงฟ้องกนผีมาแขกคือแปลกมาจากที่อื่นน,นเอง 

ลกษณะหม่บ้านที่มีประคขื่อบ้านเที่ยวนจะ'ไม่ใกร่พบ ถำจะพบ 

ก็ในทองอื่นที่อย่ห่างไกลออกไปในที่'ซึ่งมีแก่บากง หรือใน 

หมู่ซนชาวบ้าชาวเขา ซึ่งนไเวนแก่จะหมคไปคามกวามเจริญ 

ของบ้านเมือง 



๔๖ 

ถ้คจุากผีประจำหม่บาน กถงผประจำเมอง ซงเมนผ 

บรรV'ฌรษเหมอนกน เมอสรางบานแปลงเมองขนกรงแรก 

ก็ถ้องกงศาลหรือหอขนไว้ สำหรบเบนทีสถฅของผ,บา๖ผเมอง 

และมํกอย่ในที่เคียวถ้๖'ศาลผีพระภูมิเ'จาที และศาลผหลกเมอง 

(ทางหลวงพระบางเรียกว่าผีหลกมน เบนผีผู้หญิง กล่าวกน 

ว่าเพราะเอาผ้หญิงทงเบ่นไปผง (.ว้เมอผงหลกเมอง)ลางบกอยู 

รวมกไเ ลางทึกอย่แยกถ้น เบนจำพวกเคียวกบศาลเจาของ 

จุน ซึ่งมศาลประจำหม่บานของผู้อยู่ [นแซ่หรือสกลเอยวกน 

ถ้าจะเทียบก1บธรรมเนียมฝรง ศาลผีประจำหมู่บานและศาล 

ผีประจำเมือง ก็เท่าถ้บหอประชุมของส่วนรวมสำหรบหมู่บาน 

หรือเมืองน1น อย่างที่เรียกว่า ธ ^VII ๒น! หรือหอนคราภิบาล 

ผีค่บ้านคู่เมืองนีถ้วนเบ่นพวกผีเชอหรือผีเลอไนสกุล ถ้าเบนผี 

ประจำบ้านทเรืยกว่าผีเสอบ้าน ถ้าเบ่นผีประจำเมืองก็เรียกว่า 

ผี'.สอเมือง ลางทีกเรียกว่าผีหลวง และเรียกที,อยู่คามบาว่าผี 

ถ้อย ก่อมาเมื่อคำว่าผีมีความหมายฅกฅำเบ่นผีเลวไปแลว ผี 

เสิอประจำเมืองหลวงกเปลี่ยนเบ่นเรียกว่าพระเลอเมือง เพี่อ 

ให้หายกลี่นอายของกำว่าผี ในลางบ้องถน เมื่อผ้ใคกาย'ไป 

เบนผี พวกลกหลานที่เบ่นเชอสายของสกุลจะปลกหอให้อยู่ 



๔ ๓) 

โคยเฉพาะ เพอไม่ไห้เบนผีไม่มีหอไม่มีศาล เขาปลกเบนหอ 

หรอศาลเลก ‘กุ ทิคฅ่อกน,ไปเบนแถวไนบริเวณ คลายเบน 

หม่บำนของผี เห็นจะเบนทำนองเคียวกบของผ่รืง ที่เอาศพ 

ของผู้อยู่ในสกุลไว1นบริเวณที่เคียวกน เบนอย่างสสานของ 

สกล ศาลผีในสกลอย่างน้ เรียกว่าศาลผีเสิอหรือผีเชอของ 

ของสกุล การนบถือผีคื่งกล่าวมานจคเบนเรื่องลทธิให้บถือบูชา 

ผีบรรพบุรุษ 

ในหนงสือเรื่องฑมเกียรที่มีกล่าวถึงผีเสิอสมุทร ค 

เหมือนมีกล่าวระบุใว้ในนน'ว่าเบนญาทิกีบทศกรรฐ์ ถำเบน 

เช่นใณก็ใปเขารปเบนผีเซอเมือง ลางที่ผีเสอสมุทรที่กล่าวนื 

จะเบนผู้รำบากรงลงกาทางนา เพราะกรงลงกาเบนเกาะ เขา 

' ทำนองเบนผีเสอเมือง ที่เบนญาฅกีบทศกรรฐ์ก็ไม่แปลก 

เพราะทองเบนเชอวงศ์ที่ไวว่างใจ จึงใช้คำว่าผีเสิอสมุทร ไม่ 

ใช่ว่าเบนยกษ์เฉย ๆ เหมือนยกษทำอื่น ๆ ในเรื่องชาคก มีอยู่ 

หลายเรื่องซึ่งกล่าวถึงยกีษ์ผีเส^ฟ้า ทามปรกฅมีหนาทีรกบา 

สระนา ใกรไปฅกนากินนาหรือเคีคคอกบำผกบำในสระ มก 

จะถกผีเสือยกษ์ฉคจบทำเอาไปกน สอบไคความวาผเสยยกษ 

แปลจากกำว่า รากษส ซึ่งแปลทามพยญชนะ'ว่ารืกิษานา ที่ 



๔^ 

แปลกำรากษสเบนผ1.สีอกงจะมุงไปทางเรองวกบ |สว*นา ควย 

เหฅน้กำว่าผีเสํ้อจึงมาเบนย่ก'ษเกียวกบนา และมกเบนยกษ 

กํๅเมีย เมื่อกล่าวว่านางผี1.สอ เชนไนเรองพระอกยมณกนก 

ถึงนางยำษห้านที จึงทำให้เขำใจว่าผีเสออืกยกบ์ หา ^อืเขา^จ 

ว่าเบนผีเชอไม่ 

กราวนเรองผเสอยงมคอไปวา ทา!มเร แรยกแมลง 

ชนิคหนึ่ง'ว่า ผีเสํ้อ จะเบนกำเทียวกนVเรือไม่ ถาใช่ทำไมจึง 

เรียกแมลงชนิคนีว่าแมลงถเสอ เพราะแมลงชนทนในก |เคม 

เขาเรียกว่า ฅวเบือหรือแมลงเบือใชวา กะเบอก็มี เราเรียก 

ถึงที่ประค่บทํวยมกและกระจก'ว่า,มุกแกมเ'บือ เบือในทีนบมาย 

เอากระจกเงา เห็น'จะเบืนเพราะกระจกมีแสงแล*สี1ลีอม'พ'รา1ย 

เหมือนบกของคำเบือ จึงไคเอาชึ่อนํ้มาคงให้แก่กาะจกว่าเบือ 

เกี่ยวกํบเรื่องผีเสอน ท่านผู้ใหญ่เล่าให้พ้งว่า ท่านขนไป 

โกาาชกราวหนึ่ง “ไทีเห็นที่ขางทางในคงพระยาไฟ มีผีเสอ 

ม่วสมก่นเบืนกลุ่ม ๆ เกาะอยู่ก็มาก บินโฉบฉายอยู่ก็มี ทีมน 

ม่วสุมอย่น1นอย่คำๆ นึกอยากร้ว่ามํนคอมอะไร แค่!ปรถไฟ 

ซึ่งไม่มีโอกาสจะลงครวจคูไที กร1นไบ่ถึงโกราชจึงถามเขา 

แค่ไทีกวามไปเสียทางบนึ่ง ว่าพวกโกราชถลำผีเสอก็นนก 



๔๔ 

ถือกำเว่าผีเสอมำสมกำอยู่ที่ไหน เบนเครื่องหมายว่าที่น5นมี 

โรคมียไข้เจึบ คนเคินทางเห็นผีเสิอเช่าที่ไหน กรีบเคินทาง 

หนีไปเสียให้พน ไม่มี,ใครกลา'จะหยุคยง โคยน่ยนี่จะว่าผีเสิอ 

เบนเชอผี คือมีนเอโรคไค้บางกระม่ง” ที่ผีเสอม่วสุม'มีบกลุ่ม 

กนในคง มีผ้บอกขาพเจำ'ว่า มีนจบกล่มคอนกินนากาง และ 

มีกฅิทางภากอีสาน'ว่า ล่าผี'.สิอบินมามากเบนกลุ่ม ๆ คือแสคง 

เบนลางร้ายบอกให้ร้ว่าจะมีเหคุเภทมีย เช่นเกดไข้เจบฌน 

โรคระบาคขน เบนมีน ชาวอีสานจึงหว7นหวาคเมึ่อเห็นผีเสอ 

มีบกล่มกนม]ก ๆ เพราะล่กษณะเช่นนี่มำมีแค่ในบาในคงซึ่ง 

มีไข้ชุมยี่งกว่าที่อื่น 

นอกจากผีมู่เย่าฅใขายหรือผีบรรพบุรุษ ยำมีผีอีกจำพวก 

✓หนึ่ง เบนผีของผี'ซึ่งเมื่อยงเบนคนมีชีวิฅอยู่ เบนกนเก่งกล่า 

สามารถเบนอำจรรย์ หรือเบนคนคุร้ายกาจนำ มีคนคร้น 

คร้ามกลำเกรงมาก เมื่อผู้นึ่นคายไปเบนผี แค่กนยงน์บถือ 

รำใคร่หรือยำกรนคร้ามกลวเกรงอยู่ กไปปลูกเบนศาลเชญ 

ให้มาอยู่ นี่เบนเรื่องจำเขาอยู่ในจำพวกนบถือบูชาผีวีรบุรุษ 

คงกล่าวมาแล่ว ทางภาคอีสานเรียกผี,จำพวกนี่'ว่าผีมเหล่กข์ 

คามปรกคิผีมเหล่กข์นี่น เขาถือว่าเบนผีของเมีาเมืองคนแรก 
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ซึ่งเบ็1นผ้สร้างบานแปลงเมือง และมีพิธเซ่นบวงสรวงบ่ระจุาบ 

อย่างเดียวก้บ่ผีประจำบ้านประ'จำเนือง 

เรื่องผีนั้ยุ่งยาก นอกจากผีจำพวกที่กล่าวมาแลว ซึง 

จํกว่าเบนผีผ้กืหรือผีทื่ค่อยยํงืซ่ว เพรา ะกนเชิญให้มาอยู่ จึง 

มีหอมีศาล ย*งมีผีอีกจำพวกหนีงเบนผีไม่มีศาลไม่มีใศ'51'ว'1 

อยากเชิญให้มาอย่ เพราะเขากลวมีแก่จะขฆไล่ไสส่งให้ไบ่เสย 

ขืนให้อย่ก็มีแก่ทำให้เกือกร่อนประกูเดียว เหฅุนั้จึงจกเขาอยู่ 

ในจำพวกผีไพร่ผีเลว ๆ และกามปรกกิมกเบนผีรายใจพาลมี 

สินตานเกะกะ มีจำนวนมากกว่าผีจำพวกอน จะกล่าวไว้เบน 

อีกฅอนหนึ่ง 
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ในบ!รกาผีก่าง ๆ ผีที่จ้กว่าเบนผีไพร่ผีชนเลวนึ่น มีอย่ 

มากมายและมีอย่ทุกหำระแหงไม่ว่าที่ไหน มีท่งํ้บนบกและใน 

นํ้า ในท่าและมนเขา อข่ถํ้าอย่รูก็มี มีชื่อเรียกมากมายหลาย 

ชนิก และเบ็1นฅ่าง ๆ ก้นคามท่องถน ลางชนิคเบ็นผีโบราณ 

เก่าแก่มาก กำลำจะสูญไปและไม่ใคร่มีผู้ร้จำก้นแลำ 
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นอกจากมืชออยู่ในหนงสือของเก่า เช่นผีชมบ ผีจะกละ ผีชนิค 

หลงนถาคูคามชื่อก็เห็นจะเบนผีจะกละมาก จะเบนพวกเคียว 

ก็บผีปอบผีกระสือ ซึ่งยงร้’จกก่น แค่กำลงจะหมคไปเหมือน 

ก็น ผีปอบนี่นก็'ว่าเบนกน ‘คู เรานี่เอง แค่อาจเขาไปสิงอย่ 

ภายในร่างกายกน แลำกินอาหารที่กนกินเช่าไป ทำให้กน‘คู 

น1นผอมทรุคโทรมลง ในที่สุกก็กินก็บ ไค ไส^ พงเสืยหมก 

กนนะนก็ฅาย ผีปอบ'ว่าเบนผีของภากอีสานที่พลก,เขามา ผี 

ชนิคนี่ ถา มนโกรธใกร ก็เช่าไป สิงอย่ภายใน ร่างกาย ของผู้นี่น 

กนกมีวิชาอาจเลยงผีชนิคนี่ เพื่อใช้ม'นเล่าไปสิงผู้ที,ล่องการจะ 

ให้ไค้ร*บกวามเสือดร้อนถึงคาย กนเบ็1นผีปอบล่าชาวบ้านรุ้ก็ 

ข'บไสไล่ไปจากหมู่บำน เพราะกลำว่าจะเขำไปสิงทำร้ายเขา 

'และที่จะร้ว่าใครเบ็1นผีปอบก็เพราะผ้น,นมีกิริยาอาการผิดปรกติ 

มีน*ยน์ฅาขวางชอบหลบคาไม่กล่ามองดูใครฅรง ๆ ที่ขำพเจ้า 

กล่าวมาน กล่าวจากกวามจ้าไค้ยินได้พงมา ถาเปรียบก*บ 

ผีปอบของชาวอีสานก็ไม่สู้ผิดกนไกลนก 

ผีปอบทางภากอีสานกล่าวว่า เบ็1นกนๆเรานี่เอง ล่า 

ม*นไม่ชอบไกรม'นก็เขำไปสิงผู้นน ทำให้เจ็บบ่1วยมากจนถึง 

กายก็ไล่’ ล่าร้หรือเข่าใจว่าผีปอบเล่า ก็หาหมอเทวคา (หมอผี) 
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มาขบ หรือหาผ้มีกาถาอาคมขลง ๆ มาขบไล้ฆียนฅ มนทน 

ฤทธื้หมอเทวคาหรือกาถาอาคมไล่ไอ้อ้รืบออกแสะหล่’ ^ เมอ 

จะออกผ้บ่1ว?]หรือผ้ทถก!วปอ,บเขาถ^ มกรองเสยปํคงวา กลว 

แล้ว ไปแล้ว” ล้งน็เบนล้น ถำบาน,ใดเขาร้ว่ามีผปอบ ห'?0 

ร้ว่าผไดเบนผปอบ กพากน1ปขบ1ลผูนนใหออก ไปเสยวิ I0 

บานของผนัน ไลพงลกพงเ,3-1ยดว21 กนทIบนผบ่อบก1กอ'5พลอ 

พนากลาทอยขดเ'ขไบ่ดวิยกวิานติาบวิติเด00วิ0น ถีไ'3ก!บ่อ'? 

บานเรือนอย่ด่างหากน'แนพาะรวิม0นอยูนา0 ") กน ติวิ'1'คู0 

ทาว่าเบ็1นผีปอนทํงนั้น ถ้าระหกระเหินไปอยู่ถี่นอนอำบติ0น 

ถ้าไปเถ้ากนทำถ้นฅรายแก่กนไนอำบตินน เขารู้0ทำพิธีถ้บไล่ 

ก่อไปอีก ผีปอบมิกกถ้วหมอเทวิดา กนมิกาถาอากมขติง ๆ 

และพระสงฆอ'!ก้เจา นอกรา0กน ๓ จำพว0นแลวิ ไกรจะ 

ไปขบไล่มนไม่ได้ มนไม่กถ้วและไม่ไป ถ้าจะถามว่ารู้ได้ 

อย่างไรเมึ๋อผีปอบมนเถ้าไกร รู้ไค้ที่กนบวิยมิ0พูดออ0ช่อกนที่ 

เบ็1นผีปอบ เช่น “ถ้ามีกวามเจ็บใจจึงได้ทำโทษมาเขาสิงเจา 

ถ้าชื่อนั้น อย่บ้านเรือนนั้น เมียถ้าชื่อนั้น ลูกถ้าชอนั้น” 

ก่งนเบึนบ้น เมื่อกนอื่นได้ยินก่งนื ก็รู้ได้ว่าไกรเบนผีปอบ ก็ 

ไปบอกกำนันอำเภอในบ้องที่นั้นไห้ขบไล่ กำนันอำเภอรู้ 
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กวามก็รีบไปข้บไล่ท*นที เพาาะมีความเชื่ออย่างเคียวก*น เมื่อ 

ข้บไล่ไปแล้ว ก็น้มนฅ์พระสงฆ์มาสวคมนฅ์ที่กลางบริเวณหม่ 

บาน เพี่อไม่ให้ผีปอบกลบมาอีก อนึ่ง อนที่เบนผีปอบก้วย 

กไเแม้จะอยู่เรือนเคียวกไ],™ก็ไม่ทำอไเฅรายแก1กไเ และผู้ที่ม้ 

บรรคาศกค หรือกนที่อย่ในเมืองในกรุงผีปอบก็ไม่กลาทำ 

อ'แกรายเพราะฤทธื้เคชจะเสื่อมกลายไป (เรื่องการนไ]ถือเจา 

และผีของขนมหาวชไ] (จน) วชรญาณ เล่ม ๕) 

ทางพายํพมึผีชนิคหนึ่งเรียก'ว่าผีกะ เห็นจะเบนชื่อเคียว 

กบผีจะกละที่กล่าวมาขำงก้น ผีพวกนึ่มไาอยู่ก้นเบนหม่บาน 

และก็เบนกน ๆอย่างเราๆนึ่เอง มนมีอาการทำคาล่อกแล่กผิค 

ปรกคิกว่ากนธรรมคา เมื่อม,นไปเขำใคร หมอผีจะใช้วิธี 

เฆี่ยนกนเจ็บที่ถกผีกะเขาสงจนบอบชามไเก็จะหนีไป คนที่ถูก 

คีจะ ไม่รู้สึกเจ็บ แต่ใ)ะไปเจ็บแก่กนที่เบ็1นผีกะ'IIนบอบชา ซาว 

พาย*พเขาเล่าให้พงเพึยงเท่านึ่ และเขาบอกว่าผีกะและผีปอบ 

เบนผีพวกเดียวก่น 

ผีที่ย*งร้ก่ก์ก่นอย่ที่ในภาคกลางอีกพวกหนึ่ง กีธผีกระสือ 

ผีกระสือนึ่นทราบแห่'ว่าเบนผีผู้หญิง โดยมากม*ก่เบนยายแก่ 

ม'นชอบกินของสดคาวและชอบออกหากนในเวลากลางคืนดึกๆ 



มนไปแ?)หว่และคบไค1สพง!.,กานน สวนรางกาย!ม เปควย 

กงทงไว้ทบาน อยาถามเลยรา!บ่!กอยาง!' เพรา"ขนชอวาผ 

เรื่องเหกผลหรือเรื่องเบน!ป,ไม่ไค้'ย่อมไม่มี เมอไปจะเหนเบน 

ควงไฟเบ็!นแสงเรืองวาบๆ สีเขียวเบึนควงโต ถาใกรเพิง 

คลอคลูกใหม่ ๆ มนไค้กลนสดกาวก็จะไปกินหญิงอลออสุก 

หรือไม่กกินเคกแคงเสีย เหคุนครงใต้ถุนเรอนทมรองกายมูคร 

กถเขาม’'กสะน้วยหนามพุทรา ม*นก็ไม่กลาเขาไปใกส้ เพรา" 

กลำหนามจะเกี่ยวไส้มน นอกนผีกระสอชอบกินอาจม กน 

แลำม่นเห็นน้าของใครคากทีงกางคืนไว้ ก็เอาผาน้นเชดปาก 

ของมนที่เบอนคูถ ฅื่นเชำจะเห็นน้าที่ตากไว้นนมีรอย1.บอน 

เบ็่นควงๆ ถ้าเอาผ่านน™ ผีกระสือจะรู้สึกปวดแสบปวดรอน 

ปาก ทนไม่ไหวน้องมาขอร่อีงไม่ให้คมผาน้นอีกก่อ ใป ทีผา 

มีรอยเบ๊อนมว้ามีในหน้าฝน กงเนื่องจากน้าชนเกิดเบ็นราขั้น 

ที่ว่าถูกผีกระสือเช็คปากก็เบ็่นการดี จะไค้ไม่เผอเรอทั้งน้าที 

คากไว้จนน้างกืน ผีกระสือน1นเวลาเจ็บจวนจะคายก็ไม่คายได้ 

ง่าย ๆ น้องคายนำลายถ่ายเข,ไปากลกหลานคนใดกนหนึงไว้ 

เพื่อให้เบ็นผีกระสือสืบเบ็นทายาทก่อไป ฅนจึงจะคายได้ไม่ 

น้องทนทุกข์ทรมาน (คเรื่องผีกระสือในประเพณีเก่าของไทย 
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ว่าควยการเกิ?)และเลั้ยงลูก) ผีกระสือนํ้ทางภากพาย'พและอี- 

สานเรียกว่า ผีโพง หรือ โพลง ที่ว้าเบนผีก่วเคียวก'น เพราะ 

ทางภากพายพเขาว่ามนเบ็1นผีชอบกินของสตคาว และออกหา 

กินกลางคืน ไปไหนเห็นเบ็1นแสงแวม "I เบนควงโฅ ทางอี- 

สานเขาว่าผีโพงน1นมีคีงน้ 

ผีโพลงม'กิเกิคแก่กนมีว่านยาอ้นแรงร่าย และม'นม*กทิต 

แปกผู้อึ๋นไค้เบี่นก่น'ว่ามีนถ่มนาลายถูกผู้ใก ผู้น,นมกกลายเบน 

ผีโพลงไปค่วย ล่าม'นไม่ชอบใคร ม'นเอาไม้กานแม่ม่ายขว้าง 

ข้ามหลงกาเรือนใกร ม'กิทำให้ผู้น1นฉิบหายไปค่าง'''] ล'กษณะ 

เวลาที่ผีโพลงชอบ คือเวลากลางคืนฝนกกพรำ'''] ในเวลาคึก 

ม'นออกหากินของโสโครก และม'กิเที่ยวคอมมองกามใฅ้ถุน 

เรือนที่มีผ้หญิงอยู่ไฟ ล่าเขาเห็นจำหน่าไค้'ว่าคนนนกนนั้ เอา 

หอกซ'คลงไปถกกลางหล่ง กรํ้นรุ่งเข้าไปฅรวจดูที่บานกนน,น 

จะเห็นเขา เบนปรกกิ คีอยู่ไม่มี บาคเจ็บ เพราะ ค่วยถูก หอกซค 

อย่างไรก็ประหลาคใจ จึงเข้าไปก!วจดูในสวนของผู้นน เห็น 

หอกซ'ดฅิคอข่ที่กอว่าน คึกอยู่ก'บห'วว่านที่ผู้'น'นปลูกไว้ จึงไค้ 

ทราบว่าเพราะฤทธึ้ชธงว่านกสายเมี11นมีใพลง มีรูปร่างหนำกา 

แก่มนไม่รบกวนทำอ้นกรายแก่มนุษย์ เหมือนก'บเจาของ'ว่าน 
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อย่างไร (เรื่องการน,'บิถือเจ่าแล*ผีขอ'5ขุนมหา'วิชย (จน) 

วชิรญาณ เล่ม ๕) 

ผีโพลงก*บผีกระสือที่เล่ามาข้างตน แม้มีลกษณ*.ท่า'!กน 

บ,ๆงแท่ก็จ้คไค้ว่าเบ็1นผีพ'วกเคียวกน แฅ่ผีกระสือมีแฅท!•บน 

ผ้หญิง ถ\บี่นผีอัวผู้ชายก็ว่าเรึยกเบนอึกช'อหนึงว่า ผีกระหาง 

ผีชนิคนึ่ไม่มีใครทราบเรื่องอันมากน”ก็ รู้แค่ว่ารูปร่างก็เบ็น 

กน ‘ๆ เหมือนอันแค่ว่ามีหางอย่ที่กนเพราะฉะนนจึงระวงกน 

ของมีนน*ก็ ไม่ขอมให้ใครลูบกินเพราะกลํวจะ กล่าถกหาง 

และร้กำพืคของมีนขืน กรงกินข้ามกบผีกระสือซึ่งชอบลูบกน 

กน กิ-งในเรื่องนิทานผีกระลือและกระหาง ซึ่งเบ็!นที่ทราบ 

กไเอย่มากจึงไม'จำเบนกิองเล่า ผีกระหางนํ้นแม้มีนมีหาง มีน 

ยงใช้สากค่างหางอึกชนหนึ่ง แล้วเอากระกิ’งทำค่าง1เก บิน 

ไปไค้ในเวลากลางคืน ส่วนเรื่องที่จะทำอันกรายคนอย่างไร 

ไม่ปรากฎ ในกฎหมายเก่าอ้างถึงผีชมบอยู่หลายแห่ง มีผู้บอก 

ข้าพเจ้าว่า ผีชมบเบ็นผีปอบของเขมร (เห็นจะเบึนกำเคียว 

อับทมบ ซึ่งในภาษาเขมรเบ็เนชื่อของผีโขมค ส่วนโขมคเขา 

หมายความว่าผีเท่านึ่น) อัาเช่นนน ผีจะกละ ผีกะ ผีชมบ 

และผีปอบ และรวมทงผีกระสือคิวข เห็นจะเบนผีถ่าไม่ใช่ 
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อย่างเคียวกไเก็เบนผีพวกเคียวกนแน่ 

ยงมีผีอีกชน่คหนึ่ง'ซึ่ง'จคเขาพวกก1!)ผีกระสือและผีโพลง 

ไค้ กือผีโขมค แค่ผีชนิคนไม่มีรูปร่างเบนกนหรือเบนอะโร 

นอกจากเหนเบนควงไฟแวม ๆ เบนควงโคในเวลากลางคืน 

ในที่ที่มีนาฉำแฉะ มีนไม่ทำอน่ฅรายใคร นอกจากลวงกน 

เดินทางให้หลงผิค นึกว่ามีกนถือไฟหรือจุคไฟอยู่ขำงหน้า 

ถาหลงคามควงไฟไป พอเขำใกล้มีนก็หายไปแลวไปปรากฏ 

เบนควงไฟ อย่ขำงหลงก็มีอยู่ขำงหน้ากมี 

ผีที่กวรนำมากล่าวอีก ๒ ผี คือ ผีกองกอย และ ผีโบง 

ค่าง ซึ่งเบนจำพวกผีบาผีคง โม่มีปรากฏว่ามีในบานในเมือง 

ผีกองกอยนน ร้แค่ว่าเบนผีบามีคืนเคียว ไปไหนก็เขย่ง 

เกงกอยไปสอบถามใครก็ไม่ไดิกวาม จนเพื่อนกนหนึงเขาเล่า 

ให้พื่งว่าไดิเกยประสบผีชนิคน้ เพียงไคยินเสียงของมีนแค่ไม่ 

เกยเห็นคำ) เขาเล่าว่าไปพีกอยู่กลางบ่1าสูง คืนหน้งยงไมทน้ 

คึกไดิยินเสียงมีนรอง จุ๊, เมื่อเวลามนมาทีแรกไคยินเสียงจุ๊ ๆ 

มาแค่ไกล แล,วเสียงนก็คงและใกล้เขำมาทุกท้'จนถึงฅรงที่-ซึ่ง 

พีกอย่ กนแก่ที่มาในพวกซึ่งเบนชาวพื่นเมืองในถิ'นน1นรู้จำ 

เจาผีกองกอยคื ก็ออกเสียงคะเพิค ทํนใคนนกได้ยินเสียงซู่ 
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ใหญ่ที่บนก่นไม้ แลํวเสียงก็เงียบไป กล่าวกนว่าผีกองกอย 

มไเมํกมาเมื่อเวลากนนอนหลบ แลวลอบกูคเลือกกนบนอน 

หลไาโกยไม่ให้ร้ก่วทีฅรงห็ว่แม่เทา นเหนวะเบVเพวกผทฝรง 

เรียก'ว่า แวมไป (ว^แณเวแ-อ) ซึงมีรูปเบนกางอาวกว เ-หญ ผ 

กองกอยนัยว่าเบนผีไม่มีสะบาหวเข่า ไปไหนไค้แกเขยงเกง- 

กอยไป เพราะฉะนันจึงพบรอยเทาของมนแก่รอยขางเกียว 

เท่าน1น ที่ว่าไม่มีสะบ*าห์วิเข่า เห็นจะเบนพวกเกียวกบสกว 

เบอ ซึ่งไปไหนก็ไค้แก่โขยกเขยกไป จึงชอบนงกว่าเกิน 

อยางที่เราพกว่านงเบนเบอเมื่อกิเกียนใครที่นํงเซ่อๆ อยู่ ท่า 

อะไรก็ไม่ทำเขา (ควารสารศิลปากร บี่ท่ ๕ เล่ม ๒) 

ผีโบงค่าง ผีชนิคนว่ามีรูปร่างเบนค่างแก่หางสน และมี 

ริมผีปากขางบนเชิกจนเห็นพนขไงบนยื่นออกมา เวลากนนอน 

หลบก่องระวิง เพราะมีนมีกลอบมากูกเลือคกินเหมือนอย่างผี 

กองกอย เบนผีที่อยู่บนก่นไม้ใหญ่ใกล้ทำเลที่มีโบงกินเค็ม 

(กวารสารศิลปากร บี,ที่ ๔ เล่ม ๖) สงสยว่าเจาผีกองกอย 

และผีโบงค่างจะเบนสํกว์ลางชนิคเท่าน1น กนไม่ใคร่รู้จกเห็น 

ก่วเพราะมากลางคืน จึงกลายเบนผีลึกลบไป เรื่องผีค่าง ๆ 

เหล่าน มีมากมายนัก และมีชื่อเรียกแปลก ๆ ออกไปฅาม 
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ทองถินกำง"] ทีเบนเช่นนเพราะเบนผีที่อย่เฉพาะถี่นก็มี เบน 

ผีทีไค้คฅมาจากชาฅิอึ่นซึ่งเบนเพื่อนบาน ซึ่งล1วนเบนพวกถือ 

ผีหํวอกเคียวกํนทงน1น 

* เายคาย และร้ไคีเงาๆ 

จึงไม่ไค้ท้า 

จึงยอมรไ]เขาไว้ในทะเบียนผีของคน 

เท่านนจะจาระไนเรื่องของผีพวกน 

เรามีกำรวมเรียกผีว่า ผีสางเทวคา ส่งเกกคูจะหมาย 

เฉพาะผีที่คี เพราะฉะนน ผีในที่น เห็นจะหมายถึงวิญญาณ 

ของคู้เมื่อยไมีชีวิฅอยู่เบีนกนประพฤฅคี เบีนคู้ก่อร่างสรำงสกุล 

มีเกหสถานเบนหลกแหล่งและมีลูกหลาน'ว1านเครือ เบนผีมี- 

ศาลอย่ จึงไค้เรียกว่า ผีสางเทวคา 

ผีและเทวคาพอเขาใจว่าหมายความว่าอะไร คงไค้กล่าว 

มาแส*วแก่สาง ออกจะยุ่ง เพราะในภาษาไทยมีความหมาย 

เบนหลายนไ! คือ: — 

หมายความถึงกลี่นผีที่มีกลนกํว้เหมีนฅึ "] ๑. สาง 

เหมือนกลื่นซากศพที่แห่ง กลนกนเจ็บหนกซวนจะฅาย ก็ 

เรียกว่าเหม็นสาง อ'นที่จริงห่าว่าฅามแนวของเสียงที่เบนคำคู่ 

ในแม่กก-กง กก-กน และ กบ-กม ซาก-สาง ก็เบี่นคำ 

เทียวก่น หนายถึงร่างของสีงมืชีวิฅมืคนและส*คํว์เบ็1นห่นที่ตาย 
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ไปแลว ใช้ไค้จนถึงกำว่าสางกลืน ภายหลงเราไค้กาวาศพ 

จากภาษาสนสกฤคภา [ช ซากกยายกวามหมายเหนรางชกงสง 

มีชีวกทีฅายและเน่ายบแลว และมกลนเหมนยงกก 

เบนเหม็นสาง 

๒. สาง หมายกวามวา ผ แผลงเบน สวาง กน 

๓. สาง หมายความถึงรุ่งเช่าทองพ้าเริมขาว แลวจึง 

เรื่มสว่าง 

๔. สาง หมายกวามว่าล้ฅว์ชน่คหนึงคู่กบเสือ ควรจะ 

เบนช่างล ̂ที่เ" ยกช่างว่า สาง เบนกำยืมจาก จ๊าง ในเสียงของ 

ไทยใหญ่ แค่ในที่'แหมายกวามเอาราชสีห์ เช่นสางแปลง คือ 

แปลงจากรปราชสีห์ 

ถากกวามหมายของเทว หรือเทวคา ก็แปล'ว่''ผู้ส่อง 

แสง ถกแล้ว ถที่เบนเทวคาก็ควรม็รืศมีสว่างเรืองแสง เบน 

ความเคียวกบ สาง และ สว่าง [นกวามหมาย ๓ ชำก,'วาม 

หมาย ๒ ก็แผลงเบนสวางไค้ เพราะฉะนนเสียงและกวาม 

หมายซองสาง สวางและสว่าง ก็ใกล้ล้•นมาก ล้วนเบนเรื่อง 

สว่างทะงนะนเหคน่สางในกำว่า ผีสางเทวคา สางจะแปลว่า 

เทวคา กือผ้ส่องแสงสว่างจะไม่ไค้หรือ 
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ข'าพเจานน้ยายเรื่องสางอยู่เรื่องหนึ่ง เบนนิยายซองเก่า 

ค้ยน มีอยู่ในหนำสีอวซิรญาณหรือหนงสืออะไรก็จำไม่ไค้ 

ไค้พงมาแค่เคึกว่า ประสกศ?น้ยชาวบกษ์ใค้ ไปอาศยนอน 

กางคืนบนกุฏิพระที่วํคแห่งหนึ่ง เวลากำนำคุเยอยู่เกบสมภาร 

ซึ่งกำลำนำขำไมึเทำอยู่ ประสกศรีน้ยในที่สคคุยไปถึงเรื่องผี 

และถามสมภารว่าที่ว่คนึ่มีผีไหม สมภารคอบว่า มี แลวก็ 

สนทนาซำถามกโเก่อไปคงนึ่:— 

ประสกศรีน้ย “ท่านกรีบ กนคายแลวเบนไหรี,, 

สมภาร 

ประสกศรีน้ย “ผีฅายแลวเบนไหรื', 

สมภาร “เบนสาง” (ลากเสียง') 

ประสกศรีน้ย “สางฅายแลวเบนไหรื” 

ถึาฅอนน้สมภารช,ก-จะไม่พอ1ใจ คอบว่า “เบนแม่นาง 

โกง” (เสียงคงกว่าปรกค) 

ศรีน้ยยำไม่รืสึกว่าสมภารไม่พอใจ เมื่อถูกซกกนอย่างนึ่ 

จึงซกฅ่อไปว่า “คายจากนางโกงแลวเบนไหรื” 

สมภาร “เบนไม่เทา” (คอบหวน ๆ) 

“คายเบนผีซิ” 
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ประสกศรืน้ยยิงไม่เฉลยวใจ ซกถามคยไบ่'วา ทายจาก 

ไม้เท้าแท้วเบนไหร้” 

สมภาร “เบนไม้เท้าคืห่วมึง” พูคแลวกเอาไม้เทาแพ,แ 

กบาลศรีน,ยเขาทีหนึง เรองกจบ เค้เพยงแกนิ สมนาหนา 

ซ,กท้นอย่างน่ใกร ๆ กฅองโกรธเกคโมโห 

ในน้ยายเรองนีไค้ความงอกออกไปนิทว่า สางคอผท 

คายไปจากเบนผีแล1ว ไค้ความรู้เบนฉลาคเท่าเทิน 

สอบถามชาวพาย,พเขาชแจง'ว่า สางคือวิญญาณของคน 

คายโหง คาย!!า (ห่า) หรือผู้1ซึ่งเมื่อยงมีชีวิฅเบนกนอยู่ 

ประพฤคิคนเบนกนพาลสนคานหยาบชา เมื่อคายก็ไปเบนสาง 

และเบนผีไม่มีศาล ผีอึ่นรงเกียจคอยท้บไท้ไม่ให้มาปะปนท้วย 

ในว็คก็เท้าไปอาศไเไม่ไค้ จึงไค้แก่เพ่นพ่านกอยหลอนหลอก 

กน ไค้กวามอย่างน้คูก็เท้าท้นไม่ไค้เลยท้บคำว่าผีสางเทวคา 

และการซกถามใครก็เบนความลำบาก ท้าผู้บอกบอกเท่าที่คน 

ไค้รีเห็นไค้ยินไค้พงมาก็ค้อย่ ท้าบอกเบนอย่างว่าคนรีท้งน1น 

ก็ยากหน่อย 

ทางบกษ์ใค้ไค้ความว่า เมื่อเขาท้างถึงบย่าคายายที่ล่วง 

ท้บหรือคายไปแท้ว เขาท้กกล่าวควยความเการพว่า สางกน 
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น้น สางกนนี เช่น สางพ่อ สางแม่ คูเขากนไค้กบกวาม 

ว่าผีสาง,เทวคาสนิทกว่าทางพาย,พทางไทยใหญ่ และไทยอะหม 

เรียกพระพรหมว่าสาง ไค้ความรีเพียงเท่าน แค่เมื่อเอา 

กำสางนเทียบก็บเ.ชงหรือซางในภาษาจุน (แค้จุวฌี่นเซย) 

ซึงแปล'ว่าศกกสิทธิ้ ความก็เขารูปกไเไค้ เพราะกำ1ช่างเขาใช้ 

ประกอบหนำขอไจุำพวกผีอารำษ์ที่เบน1.จำพ่อเท้แม่ หรือ 

ยกย่องผ้ที่ฅายไปแลว เช่น ซคเซยมำ แปลว่าเจุำแม่ที' ๗ 

ทางไทยใหญ่ไม่รีว่าจะเรียกพรหมว่าเบนผีอะไร จุะเรียกว่าผี 

พ้าก็ไม่ไค้ เพราะจะเบนผีเทว'กาไป เรยกว่าผีสางเถิก เพราะ 

เบนผีที่กํกคี้สิทธึ้ คิดเห็นเช่นน ถ,,ามีใครแข้งก็อยากพง 

เพื่อเบ็1นกวามร้ก่อไป ถดจากกำว่าผีและสางแลวก็ถึงกำว่า 

เทวดา ซึ่งเขามีใช้เหมือนก่น หมายถึงผีของผู้เบนเจ่าบำน 

'ผ่านเมือง หรือผีเจ่านาย ร์งมืบุญคุณก่อบานเมือง ถาเบน 

พระเจ่าแผ่นดินก็เบี่นพระยาอินทร์ เขาเรองกนเหมาะดี 

เมื่อผีสางเทวดาหมายถึงผีผ่ายที่ดี ส่วนผีผ่ายที่ร้ายเขาใช้ 

ว่าอะไรเบ็1นกำรวม ก็ได้ร้มอธิบาย'ว่าเรืยกผีเผด กือฅรงก้บ 

เปรฅของเรา เผดกำนทางพาย*'พและอีสานก็มืเ'รียกเหมือนกำ; 

ขนชอว'าเปรฅหรือผีเปรตแล้,ว เรารู้ข์กมนดีว่ามนมีรูปร่าง 

หนำกาน่าเกลียตน่ากลำสกปานไร เปรคนนตามกำราวามืถึง 
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๑๒ ชนิรึ'1 ที่เราร้จกมนคกอเปรคทรางกายซองมน ผอมโซ 

เพราะ!]ค‘ลุ หย]ก‘ลุ กินแกนำเลออ นา1/,เนอ'3 เพราะม!-]าก 

เบนราแคเคียว ขนาคเท่ารูเขมเท่านน แลวทำ 1มฅวสูงปรด 

กอยาวกงวา และชอบแลบลินอออมายาวไคมาคควย ฃาพเจุา 

ก็ไม่ทราบ เปรคนนเวลามนรอง สงเสยงคงกรค ๆ เบน 

เสียงหวิวหาคทเคยว 1ค้ยนแลวกขนลุกเกรยว นขาพเจา 

ทราบเหฅผล เ!พราะปากมนเลกเบารูเขม ลมคนออกมา 

แรงถกเสียคสก็บริมผี่ปาก จึงเบนเสยงคงอยางนน เรอง 

เปรคเมื่อก่อนมเล่ากนบ่อย ๆ เมอเคกไคพงเลาเบนนก นวาด 

กล้วขนลกเกรยว หลบห่างจากรองจากชองพนเรอน เพราะ 

กลวมํนลอคขนมา ถึงจะกล้า) แท่ก็หูผึ่งชอบพึง จึงจำไค้ดี 

เขาเล่าว่าเมื่อมำมาปรากฏคำที่ห'น่าศพ ซึงพระกำลงสาดพระ- 

อภิธรรมเสียงเอ๊อาธรรมาอย่ พอเหลือบเหนกตกใจ กลำ 

เหลือเกิน สวดเอ๊อาออกใต้แท่เอ๊ะกำเดียว ก็ไปกางเต็ง■อยู่ 

แก่น1นลง อา ไม่ออก กลำแทบคาย 

ขาพเ-จ่าสนใจเรื่องผี มาถึงตอนผีเปรฅน้ ก็มีผุ้ที่ 

เขาเคยอย่ทางบกษใค้มาแท่เดกคนหนง เล่าให้พงว่า ที่บกษ์ใค้ 

มีผีชนิคหนึ่ง เรียกว่าผีหลงกลวง ว่าเบ็๋นผีมีรูปร่างอย่างกน 

แค่ทางขางหลงเบนรูกลวง มองเห็นเครื่องในเช่นปอคและ 



๖๕ 

คบไคได้หมก และมีหนอนไก่เค็ม เบ็นผิที่ใกร ๆ ก็รู้จํก 

เพราะใด้ยินได้พื่งกไเมาแก่เค็ก ขาพเจาหผึ่งอีก เพราะไป 

กลายกลึงเขากบชนชาฅหนึ่ง ซึ่งจีนกล่าวไว้ในจกหมายเหก8 

โบราณของเขาว่า เบนกนมีหล่งกลวงทะลถึงหนาอก ถา 

เบนฅํวนายไปไหนก็มีไม้กานสอกทะลุร แล่วมีกนใช้หามไป 

อย่างนงเกยว เขายิงเขียนเบนภาพไว้ให้ก ล่วนเบนคนไม่นุ่ง 

ผำที่งนึ่น เมื่อเกกกวามสนใจจึงสอบถามเพื่อนชาวบกษ์ใด้อีก 

กนหนึ่งถึงเรื่องผิหล่งกลวง เขาอธิบายว่า เมื่อนงผิงไฟอยู่ 

กลางแจ1งหรือไปหาปลาในเวลากลางคืน ผีหลงกลวงจะเขา 

มาอาศํยผิงไฟหรือมากูเขากกปลาค็วย ใคร ๆ ที่เห็น เขาใจ 

ว่าเบนกนธรรมกา แค1มไเอาจหลอกให้เห็นขางหล่งหรือวาน 

ให้เด้กเกาหล่งมไเ กรงนั้เองก็จะรวาเบนผี เพราะจะเห็น 

เบนหล่งกลวงมีกงกออยู่ในนนเค็ม ผีพวกนึ่ไม่ทำรำยใคร 

นอกจากหลอกเล่น และว่ามํนมีที่อย่ของมไเในบาเบนพวก 

ค็รำยจะเบนกนบาพวกหนึ่งก็เบน,ได้ 

ขาพเจำเล่าเรื่องผิในฅอนที่แลวมา ก็เล่าเท่าที่รู้ คิก,ว่า 

ก่อนโนนนมนานมาแล่วกงเบนอย่าเคียวก็น จะค่างก็นก็แก่ 

ส่วนปลีกย่อย ส่วนสาระสำคผของการถือผิยิงอยู่มาถึงบจจุบน 



๖๖ 

มนมีแฝง ทุ อย่ในลำธิพิธีที่ทำกนไม่ว่าของชา?)ไร คนสามญ 

เมื่อสบถสาบาน กล่าวเอาสี่งศ้กกสิ'ทธีเช่นพระพุทธรูปมณีรคน 

ปฏิมากรเบนสกขเพยานก็ยงขอให้ท่านหกกอ แลวยงเอาพระ 

กาลเข้าไปก่อทำย เบนพระแก้วพระกาลหกคอควยก็เรองหก 

คอเบนเรื่องของผี เมื่อโกรธจะลงโทษใคร ก็มกชอบใช้วิธี 

อย่างน1น นี่เบนเพราะมืกวามเชื่อผีก่นจนเคยก่ว้ แม้แก่พระ 

แกำซึ่งเบนพระพุทธรปก่กคิ้สิทธิ้ ยำยกให้เบนผีอยู่นี่นเอง 

คือเอาไปเข้าก่ก็บพระกาลนนก็ไม่ควรอยู่แลว ซาให้หกคอ 

เสียควย แท้จริงพระพุทธเจำไม่ทำอะไรแก่ใคร นี่ว่าแก่ทาง 

เรา ทางศาสนาอื่นซึ่งพระเจำเบนคน กเอาไปให้เบนผีเสีย 

เหมือนก่น เบนเรื่องมนุษย์เกยถึอผีมาก่อนนี่นเอง 

ถาท่านเกยไปในอื่นซึ่งอยู่ห่างไกลจากบานเมืองออกไป 

ก็จะเกยพบศาลเทพารกษ์มือยู่ทํวไปแทบทุกชนิค ลางทีจ:เห็น 

มีศาลอยู่ใค้ก่นไม้ใหญ่รวมสุม ทุ ก่น,อยู่มากมายก่ายกอง ขนาค 

ใหญ่ก็มี เล็กก็มี ไค้ความว่าชาวบำนเขาปลูกแก่บนสุมกไเไว้ 

ที่โกนก่นไม้ใหญ่ แลวลางแห่งยำมืก่"กก่นก,กคาบนเบนรป 

ข้างรูปม้าคลอคจนละครยกวางหรือแขนไว้ ระเกะระกะ เกลื่อน 

กลาคไปในบริเวณที่นน (ละครยกนน "แก่แรกก็เห็นคำละคร 



๖ ๓) 

คีพื่มพื่ควยกินเขียนส แล'วที่หลง3ฅํคกระคาษเขียนสีเสียบไว้ 

แปลว่าเรียวลง เคี๋ขวนไม่มืที่เคียว แปลว่ากนนบถือเจ้าผี 

นอยลง ละกรยกกิกว่าหลอกเจ้าผี เมื่อบนก็ว่าจะมืละครถวาย 

แค่กรนไค้สมปรารถนาแลำก็เอาละกรยกไปถวายแทน”) ศาล 

ลางแห่งอย่กลางบา ในที่ซึ่งร่มกร้มควยเงาไม้ มืบรีเวณเห็น 

รกรุงจ้งและอยู่ใกล้ทางเกิน เพื่อสะค'วกแก่เจ้าผีและทั้งกนที่ 

จะเขาไปบูชาคำย เพราะผีกํใช้ทางที่กนเกินเหมือนกำเฅาม 

ปรกฅิเวลากสาง-วน ผีมืกเคนทางซึ่งเรียกว่าเกินหนในเวลา 

เที่ยงวน เหกนกนจึงไม่กลำเกินทางกลางทุ่งกลางบาเวลาเที่ยง 

เพราะจะไปโคนเขำกำ!ผี ถำเกราะห็หามยามรำยไปเหยียบคีนผี 

ก็จะเกิคเบนโทษทำให้ผีโกรธไค้ ก่อเมื่อกะว่นชายหรือแปร 

เบนเวลาบ่ายแลํว จึงจะออกเกินทาง ประพฤติก็นอย่างนก็ค้ 

เหมือนก็น เพราะเกินทางกลางเที่ยงแคคก็าลำกลำและจ้อนจ้ค 

อาจให้โทษไม่สบายเกิคเบนไข้ขนไค้ ถูกแคคแผกเผามา 

เพราะในที่เซ่นนไแเคคจำ)หาที่ก็าบ่งร่มเงาไค้ยาก แคคจ้อน 

เปรยงเห็นยิบ ๆ เบนฅวที่เคียว ถาไปเกวียนคำยแลำ ถึงจะ 

ไปก็ไปไม่ไค้ เพระงำที่ลากเกวียนมนจ้อนทนแคคไม่ใคร่ไหว 

ไม่ยอมไปที่เคียวลำเกินทางกลางเที่ยง และเกิคไม่สบายร้สึก 



๖?ะ* 

ปวคหำกำรอนเหมือนเบนไข้ขนที่ฅรงไหน กกองไปขมาลา- 

โทษบวงสรวงผีที่กรงนํ้น กำยถือ'ว่ากองผีที่นํ1น 

อีกอย่างหนึ่ง ถ้ากินขาวระหว่างทางกลางทุ่งกลางบ่า 

กองแบ่ง6]ภ้วและกบกองไวบนใบไม้ในที่แห่งหนึ่ง แลวกล่าว 

คำอีญเชิญเจ้าท'งเถ้าท่าเถ้าบ่าเถ้ากง หรือเถ้าอะไรกามแก่จะนึก 

ไค้ โห่ท่านมากินเครื่องล่งเวยกระยาหารเลียก่อน แลวกนจึง 

จะกินไค้ เพื่อนเขาเล่าโห่พงว่า เก็กกนหนึ่งไปกบผู้ใหญ่ 

กำล่งหิวจก กกขาวมากินก่อนพลีล่งเวยเถ้า พอกลืนขาวคำ- 

แรกก็กิคคอทำกาเหลือก ผ้ใหญ่ที่โปกำยจึงพกว่า “ฅิคคอ 

เกิกเรื่องแล่ว่ซิ มึงมาเกะกละ ยงไม่ไค้เชิญท่านกินก่อนกิน 

เขาไปไค้หรือ’, เวลาจะปล่อยทุกข์กลางทุ่งกลางบ่า นึกว่าจะ 

ปล่อยก็ไปปล่อยไม่ไค้ จะเกิกมือไแบ่นค่าง ๆ ท้องจออนุญาฅ 

และขอโทษท่านเสิยก่อน จึงจะกวะทำกิจส่งทุกข์ของฅนฺไค้ 

ดีมิคีถำพลาดพลงไปถ่ายรคถูกท่านก็เกิคเรื่อง 

ที่ซึ่งก็งศาลเทพารำษ์ม่กอยู่กลางบ่า เบีนที่เงียบสงำ-ว''ง 

เวงเปลี่ยวเปล่าใจ เมื่อไปเห็นศาลอย่ในที่แวดล,อมเช่นนา 

ทำให้รู้สึกมีใจคอไม่สู้ดีนึกเหึนไปช้างร่ายไค้ด่าง ๆ ส่ามะหา 

อะไรก*บ่คนชาวกรุง ซึ่งอยู่ห่างไกลจากธรรมชาติ ช้งมีความ 



'อ^ 

รู้สึกนึกเห็นถี-นช่นน้ บวยการกลพ่วไปไยถึงกนที่อย่ใกล้ชคกบ 

ธรรมชาฅิ จะร้สึกสะเทือน,ใจสกปานไร แน่นอนทีเกียว ย่อม 

มีกวามนึกเห็นแรงกว่าชาวกรุง เพราะคํว่ยกวามคุ้นเกยและ 

การศึกษาค่างกน ขาพเว่าจำไค้ว่า เมื่อ พ.ศ. ๒ธ:๗๙ เกย 

เกินทาง ควย รถยนทีข้ามเขา ลูกหนึง ในท1องที่หนอง บวลำพ 

จงหข้คอุครธานี เมื่อขาไปรถยนทีแล่นลคเลยวขนไหล่เขา 

ไค้รบกวามกระคอนขนๆ ลงๆ เบนระยะๆ พอลงจากไหล่ 

เขาอกคำนหนึ่ง รถกระแทกแรงหลายกรง และผ่านศาลเทพา- 

รก่ษ์ ซึ่งชาวบานเขาบอกเมื่อภายหลงว่าเบนศาลเจาพ่อมเห¬ 

ล่กข์ เมื่อรถผ่านศาลเจาพ่อมาไค้สกเกร่ รถยนทีก็หยุคกึก 

เกินก่อไปอีกไม่ไค้ คํองแก้ไขกไเอยู่ฅง ๒ ช้วโมง รถจึงเกิน 

ก่อไปไค้ เวลาเกินทางที่กะไว้เคลื่อนกลาคหมค เมื่อเกินทาง 

แล่ใเรถยนทีก่อมา ถึงเวลาเย็นฅะข้นรอน ๆ เห็นท้วเขากน 

หนาเห็นเขียว ๆ เบนพืคอย่ไกลมากรถเาหยุคกึก๓คเสียอีก 

กราวก่อนรถหยุคว่าเบนเพราะกล่ชหลุค กราวนึ่รายไปกว่า 

นนทีอแหนบรถเคาะ ก่องแก้ไขซ่อมแซมแหนบกนอีกพก 

ใหญ่ คือเอาไมีคาม ซึ่งกนขมเฅรียมเอามาควย จึงเกินทาง 

ก่อี1ปไค้ฅฺองประสบกวามลำบ'เกเดือครซนมาฅลอคทาง เพราะ 



๓)๐ 

เบนเวลากลางกนเคือนมค แล ะแล่นลคเลยวมา 1 นบาฅามทาง 

๓วีขน วันเบึนย่านที่เข':กล้ว่วันมาก ว่ามีเสือและชางชุม 

ซากน-นำทาง?'าเล่าเรื่องวัปมงกล'.รอง)เสือลากเอาญวนอ'แ เอิน- 

งไปกิ- และ,ชำงทำลายรถยนต์,ที่เครื่องเลีย'และท แว้ 
กลางบ่าหวีก!]นบหมอ ยิงเพิมให้ใจคอไมสูด เหนจะหนาว 

ไหนจะหิวข่าว ไหนจะกวัวเสือและช่าง กว่าจะถึงอำเภอ 

วังสะพุง วังหวัดเลย ก็เบ็่นเวลาเลยเทียงคืน ฟกเค็มที ที 

ตองวับความลำบากเช่นน เขาว่าเบนเพราะคนวับรถยนต์ 

อาดดี ไม่หยุดแวะลงไปแสดงการวะเวัาพ่อมเหวักข์ ณ ศาล 

ที่ผ่านมา เพื่อนของวัาพเวัากนหนึ่งซึ่งมาวัวยวัน ยืนยนว่า 

แปลก เมื่อเขามาคราวก่อน รถยนต์ที่มากมีอ”นเบ็1น เสียฅรง 

แถบศาลนั้นเหมือนวัน นึ่เบ็่นเพราะวังเอิญหรือ'ว่าเบนเพราะ 

ผีให้แรง คือเบ็่นเพราะความวักกสิทธของเวัาพ่อ ทีไม่หยุด 

แวะไปมาลาไหว้เวัาพ่อ'ตามประเพน็เ จึงมีบ'นดาลให้เบนไป 

แต่จะโทษพวกเราไม่ไค้เพราะไม่รู้เรื่อง อย่างไรก็คื เจา 

รถยนต์คนทีนั้งไป มันทีเบึนรถเก่าครำคร่า 1 'เห็นจะใช้สมบุก 

สมบ่นมาแวัวไม่รํกี่รอยกร1ง และแล่นไปบนทางลุ่ม ๆ ตอน ๆ 

มีโขดทิน รถกระแทกกระคอนขนกระดอนลงอยู่บ่อยๆ อาจ 



๓) 0 

ชำรุดไค้ง่าย จึงไค้มีไม้สำหรบคามแหนบรถถาเกคห์กเคาะขน 

เทรียมเอไไปควย นี่ก็เบนเหคุหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้รถชำรุคไค้ 

ง่ายเขา แค่ทำไมจึงจำเพาะไปเสียลงใกล้ คุ บริเวณศาลเหมือน 

ค่งที่เพื่อนขำ-พเจ่าประสบมากรงหนึ่ง แค่ว่ารถของกนที่ผ่านไป 

มาทางน1นที่ ใปไค้คลอคก็กงมีไม1นอยกไแบนแน่ การเค้นทาง 

ที่ไปถึงที่หมายไค้ราบรื่นไม่มีเหคุการณ์อะไร มกเบนเรื่องที่ลืม 

ง่ายเพราะมนสบายมากไป ถำประสบเหคุการณ์กวามลำบาก 

ยากเย็น แค่ก็ลุล่วงอุปสรรกเหล่านนไปไค้ ย่อมทำให้พอใจ 

และ จำไค้แม่นไม่ลืม 

ที่ในกรุงเทพ ๆ เราจะพบศาลเจาของจึนมีอย่คุกชนค 

เบนศาลอย่างหอมีบ่เฅาหรือมีเสีอเมืองก็มี เบนศาลเทวคาหรือ 

มีธรรมซาคิก็มีเบนศาลมีว่รบรษกมื ลางที่มี,ซาก,น่ก็ไค้ เช่น 

ศาลเจาพ่อเสือที่เยองวคมหรรณพ และศาลเจาเก่าที่ถนนทรง- 

วาค ก็เบนศาลเจ้าองค์เคียวกน แค่เวลามีงวบูชาประจำบี่ทํ 

ศาลเจาเก่า ก็มาเชิญเจาพ่อเสือไปคูควยคูประหนึ่งว่าไม่ใช่ 

เบนองค์เคียวกน ถาศาลใคเบนของชาวบานหรือเบนเจ้ามี 

ไทย หากเบนที่ศ็กคสิทธมีกนน่บถือมาก จีนก็เขำกรอบกรอง 

ขออนุญากผูกขาคเบนเสียกงผ้คูแลศาล เหมือนอย่างที่ในภาก 



๓)บป็ 

อีสานเรียกว่ากวานเขาจำ ซึงมีหนาทีเบนคนทรงและเบ็นผู้ 

รไาษาโรกแทนเก้าผีก้วย ศาลเจำ,ชื่อเบนไทย เมอมีเยึยกง 

เบนจีนและจีนไปบูชากนมากเมื่อเวลาเขาทรง เจาผีองกนน 

แม้เบนไทยแก่อีพูดเบนภาษ าจีนไค้ แก่การทรงเจานนฅ้อง 

ลอบ0กำ เพราะกฎหมายหาม 

เพื่อนเขาเล่าเรื่องถือผีถือพระให้พ้งเรื่องหนึงว่า ชาย 

สหายสองกนเดนไปในบา ไปกำลงกลางทางดรงทีมศาลเจาบา 

แห่งหนึ่ง ชายกนที่ถือผีจะขออาศไ]นอนในศาล เพื่อขอกวาม 

ก้มกรองภไ]จากเก้าผีแก่ชายสหายอีกกนนบถือพระ ไม่ยอม 

นอนที่ศาล จึงไปหํกซุ้มนอนด่างหาก แก่ก่อนจะนอน ลฺวค 

คาถาซื่งนํบถือกนว่าเบนกำแพงเจึดชนกํนภํยอํนทรายต่างๆ ไค้ 

กาถานขนก่น'ว่า “กิมสฺมึ ราชเสมาณาเขฅุเฅ สมนุคา” สวก 

คาถาแลวกนอน คอนคึกเสือของเจาผีมาที่ศาล เจอะกน 

นอนอยู่ ก็ขออนุญาคเก้าผีผู้เบนนายเพื่อเอาไปกิน เก้าผีบอก 

ว่า'ไม่ไค้เพราะกนน้เข'าน์บถือข! ให้ไปกินอีกกนเถิก ควยเขา 



๓) ๓ 

ไม่นบถ อขา นอนอยู่โน่นแน่ เสือก็ไปแค่พบกินเบนกำแพง 

กนอยู่ ก็ขุคคุ้ยกินถึงครึ่งคืนก็ไม่ทะลเขาไปไอ้ หมอกวาม 

เพียรก็กลไ]มาหา;จำผีอีก คราวน้ขอกินคนที่นอนบนศาลละ 

เพราะหิวเค็มทน เจำไม่ให้อีก เสือกลไ]ไปขคกำแพงอีกหน 

หนึ่ง ไม่สำเร็จ กำลงหิวจํคก็นึกว่ากินเจำคนที่อย่บนศาลเถึฅ 

ให้หรือไม่ให้เบนกินละ แลำก็กล,บมาลากคำชายผู้นํบถือเจา 

ไปกินเสีย รุ่งเชำชายผ้ถือพระกลไ]มาหาเพื่อนที่ศาล ไม่พบ 

เพื่อน จึงไอ้ร้ว่าถูกเสือลากคำเอาไปกินเสียแล้ว รู้สึกบกิยนกี 

ว่าคนถือพระ ปลอคภํยกว่าถือเจำถือผ 

นิทานเรื่องนึ่เบนจำพวกนิยายชาวบำน จึงมีอยู่มากสำ- 

นวน จะค่างกำก็แค่พลกว]ม เช่นล้านวหนึ่งกล่าวว่าชายสอง 

คนนึ่ คนหนึ่งเบนไทยถือพระ และอีกคนหนึงเบนเจ๊กถือเจา 

เกินท ]งพกเงินจะไปซอกวายเมื่อกำลงกลางบา เจ๊กเขาไป 

อาศยนอนในศาล แค่ไทยคำถึงไม้มาทำซุ้มนอน เมื่อกกก็ง 

ไม้ก็ว่าคาถา “นโมฅํสสะ,, เวลาคำให้ว่า “ทํส,, ส่วน “สะ” 

หมายความว่าสะควยถืงไม้ เบนทำนองเคียวกบคำหนามมาสะ 

ที่ใอ้ถนเวลาคลอคลกเพอกนผีก*ะสอ กวามนอกนนเหมือน 

ล้นที่,เบนนิทานของมอญก็มี เน้อเรื่องกรงกน จะผกกนแก่ 



(ก) 

พลกวาม กือเจำผีที่กล่าวน็เบนเจาแม่ ชายทถือพระสวคนน,ก 

อย่ เสือเขาไม่ไค้ กรนจะกินชายทีนบถือผกกนไม่ไอ้ เพวาย 

เจาแม่ห่ามไว้ เมื่อกินชายถือพระไม่ไค้เพราะสวกมนศ0^ 

ฅลอกเวลา จึงกลิบมาขอกินชายถือผีอีก รบเราขอจนเจาแม 

รำกาญ กอบว่า “ เองอยาก,จะเอาไปกเอาไป ” นิยายอย่าว 

นิเห็นจะผูกขนให้คนเลิกถือผีเบนทีพึง เห้มาถือพุทธศาสนา 

กีกว่า จะบอกก,นิฅรง พุ ให้เลิกเชือผีคงไม่สำเรจ เพราะถือ 

และกลิวจนเจำกระกกค้า รืงค้องเล่าเบนอย่างนิยายน ซึง ไอ้ 

ผลกีกว่า 

มีกำกล่าวของนิกปราชญ์โบราณซาวฅะวนกกอยู่บทหนึง 

ว่า ถาเราไม่มีพระเจา ไม่ฆผืสางเทวคา เราก็ควรจคสราง 

ขน เพื่อจะไอ้พลีบชาเบนที,เการพยึกถือ เพราะถามนบย่ไมมี 

สี่งใคสำหรบยึกถือเพื่อเหนี่ยวรงความประพฤคของคน เซน 

ไม่มีสืงศกฅิ้สิทธื๊มีอทธิฤทธเหนือกนคอยบนดาดให้คุณให้ โทษ 

ไอ้แล*ว กนก็จะไม่มีทีเกรงขาม หืน'ไปประพฤกิแก่ก1วามเลว 

ทรามกำชา กระทำให้หากวามสงบสุขในหม่ไม่ไค้ ทีกล่าว 

เช่นน ถาว่าถึงสมไ!เกมที เมื่อกนยงมีสภาพ.บนบาเถื่อนอย่ 

ก็เบนกวามเชื่อถือซึ่งมีกุณแก่ชนโนหมู่ไม่นิอย แมความเชื่อ 



ป็า) ๕! 

ถอของกนสมยบจจุบไเที่มีกวามเจริญแค้ว ถาสืบสาวถึงความ 

กลีกลายขยายค้วของคฅิกวามเชื่อถือ ก็จะเห็นว่ายงมีกวามเชื่อ 

อยู่หลายอย่างซึ่งมีเค้าว่ากลี่กลายมาจากกวามเชื่อถือของเคืมซึ่ง 

จะเห็นไค้ว่าพิธีพลีบูชา ซึ่งมีและกระทำค้นอย่เบนประเพณไม่ 

วาในศาสนาไร ก็มื่เค้าสืบมาจากกวามคืคเห็นของเคิม ทงน 

เพราะเชื่อผีกค้วผีค้นอย่ทวไป จะโกยศรงหรือโกยปริยายก็ 

ฅามที เมื่อจะทำอะไรที่สำค้ญ กลำผีจะมาข์ค้ขวางให็ไม่สำเร็จ 

จึงจำการเซ่นวำค้งเวยเลียก่อนเบนเการพ คือ นำของไปให้ 

เสวยหรือให้กิน เอาอกเอาใจท่านเลียก่อน จะได้ช่วยเหลือ 

.หรือไม่ให้เขามาข*คขวางทำให้เลียการ ถึงแม่วาความเชื่อถือ 

เรื่องเหล่านั้จะไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อน แท่เาม่ก่จะทำก่นอยุ่! 

ถือเสียว่าทำเบนประเพณีสืบ,ก่นมาไ:ม่เ,ห็'นว่าเ.สี:ยหายอ 
V 

0.' พํธ 

ทํทำลางอย่างแม่จะไม่มืความหมายแล่ว่ก็ย่งทํ'1กนอยู่ เพื่อร*ก่ษา 

ประเพณีไว้ไม่ให้ขาคคอน แท่แท้รูปให้เขาก*บสม่ย 

ทำนผ้ใหญ่มีเมตตาบอกเรื่องทำบ'ท่ร™บูขาไห้ทราบว่า 

'‘ศาลนนมีสองอย่าง คือศาลชวคราวก่บศาลประจำพี ศาลช'ว- 

ก ราวเบนของทำขนโดยบ'จ,*บา!เ ไคอะไรทอยู่ใกล้มือกเอามาผูก 

ทำขั้นเรืยกก่นว่าศาลเพียงตา เห็นจะหมายว่าทำ เห้สูงควรเบ็น 



๓)๖ 

ที่เคารพเท่านน คามที่ทำกํนในสมํยบจจบ8น เช่นพวกช่าง 

หรือพวกโหรทำควยไม,จริงยกไปคง ก็เบนการทำไวโพอหยิบ 

ใช้งำยคำขคำงใช่บอยๆ ส่วนศาลประจำน1นเบนศาลเจำท่าเอา 

อย่างดี,ปลกไวไ]ระจำที่ บรรดาศาลอย่างใดก็คื ย่อมทำพนเบน 

สองช่\เลกก็นที่ง่นึ่ง เช่าใจว่าพนชนบน คงใจให้เบนที่นงที่ 

อยู่ของผี โคยสำเกกเห็นศาลชนิคประจำเขาไวโจว็ค กำไม่มี 

เจว็ดเช่นฅามไร่กามนา ก็ใช้ช่อนหินก็อนกินหรืออะไรกไค้ 

สมมติขนแทน หรือไม่มีอะไรก็ไค ศาลน1ใ.เจะมีหลงกาเบน 

รูปใค^ หรือเบนปะรำหรือก็นร่มบกกลคอยางที่เจริญแลำ หรือ 

ไม่มีสิงก็นเบีองบนอย่างไรเลขก็ไค้ ส่วนพนช1นลคนํ่นแหละ 

สำหรืบวางเกรืองพลี ก็นเครื่องพลีนนมีลองประเภท คือ 

เกรองบูชาประเภทหนึง มีคอกไม้ธปเทียน หรือท2งเกรึ่อง 

หอมอย่างอนอีกควยก็ไคก็บเครื่องสิงเวยคือของ1กินอีกประเภท 

หนึ่ง มีหำหมู บายศรี กลวย ออย มะพรำว นาคาล เบนด1น 

บายศรีคือกระทงของกิน หำหมูก็คือหมูที่งดำ แค่เบนธรรมคา 

ที่หลอกผีนนง่าย เบนกนหลอกผี ไมใช่ผีหลอกคน ให้11ติ 

หำหมูกบฅีนสี่ซึ่งกินไม่ไค้ ถวายเท่วนนก็พอนลำ หรือจะแถม 

หางคำขก็ เค้ ส่วนคำหมูที่กินไค้ กนคำเอาไปกินเสียเอง” 



๓)๓) 

ที่ใช้หำหมูค่างว่าเบนหมูท^งคำเบนเครื่องสำเวย ถากล่าวอย่าง 

สมำนึ่ว่าเพื่อเศรษ;ฐกิวิน5นเอง ถำร้สึกหรือเขาใจ'ว่าก่าก่งเวยแท่ 

ลางส่วน ไม่จำเบนฅองสำเวยหมคทงคำ จะไค้ผลเท่าก่น 

มนุษย์ก็เลือกเอาอย่างน นี่เบนธรรมคำม่ว่า'ใกร เหฅนี่ชาฅิ 

ค่าง ๆ จึงใช้สำเวยผีและเทวคาคำยของแค่ลางส่วน ไม่สงเวช 

หมคทะงคำหรือท1งอน ที่,ใช้หำค้นสี่และหางของหมูเบนเกรึ่อง 

สงเวยย้งคีเสียอีก ลางชาฅิสำเวยแค่หนำและกระคูณท่าน1น 

(ก า.ษทอ1‘ 55 1?1*13X11^^0 0ไไนใไ!,6 หก]. II 86 399 ) 

จำไค้ว่าเกยก่งเกคคเขาคะงเครื่องบครพลีก่งเวชผี และ 

เทวคาบนศาลเพียงคาลองศ'1ล ซึ่งวิค้ไว้อย่ในที่,ใกล้เคียงก่น 

ศาลหนึ่งเบนของโหร อีกศาลหนึ่งเบนของช่างหล่อ เห็นเขา 

วางผลมะพร้าวอ่อนสำเวยไวบนศาลหนึ่ง เบนมะพราวที่ปอก 

เปลือกนอกแลว แค่ไม่ไค้เฉาะเบคปาก และกลำยก็มีวางไว้ 

ในชามท1งหวี ส่วนที่มีอย่บนอีกศาลหนึ่งซึ่งยย่ฅรงขำมมี 

มะพร้าวปอกเปลือก แค่เฉาะเบคปากไวและกก่ว่ยก็ปอก- 

เปลือกบิเนี่อออกเบนชั้น ๆ ซาเหนหำหมูใส่ถาควางคงไวบน 

ชนบนศาล ซึ่งเขาใวิว่าเบนที่นํ่งที่อยู่ของผี สอบถามเจำ 

หนี่าที่ทั้งสองศาล,ว่า ทำไมจึงวิคทำมะพร้าวและกลำยผิคก่น 

คือของศาลหนึ่งเฉาะเบคปากและปอกเปลือก แค่อีกศาลหนึ่ง 



๓) ^ 

.ม่เฉาะเบี่คปากและบ่อกเปลือก กได้รบกอบทงสองแหง 

ว่าไม่ทราบ เบนแค่ทำคามคำรพ0าสืบกนบา ของใครกของ 

ใคร ส่วนหำหมถ้งวางไว*บนศาล ได้ความว่าเพราะใส่ถาค 

ขนาคใหญ่มา จึงวางบนซ'ใ-เล่างของศาลไม่'ไคเพราะทีไม่พอ 

สั้นเคราะห์ไปทีที่ได้รำ!กำคอบอย่างพอใจ แค่ส่วนเรือง 

มะพราวอ่อนและกถ้วยเฉาะเบิ1คปาก และปอกเปลือกยงกก 1จ 

อย่ ได้ซ่กถามเพื่อนสมืยเก่าคนหนึ่งในระยะเวลาก่อมา ซึง 

เขาใจว่าคงมีกวามร้เรื่องเหล่าน ก็ไม่ได้ความว่าอะไร ครน 

สอบถามว่า มีกำราเบนหน8งสือบางหรือไม่ ถ้ามีอยากจะขอ 

ยืมอ่านก็ได้รำกำคอบว่ามี แค่ไม่ยอมให้ยืม บอกว่าก8งนึ่ 

"คำราอาชีพของผมก็ของผม ของเจ้าคุณก็'ของเถ้าคณ” ที่ 

เขากอบเช่นน็แปลว่าเขาหวงกำรากวามรู้ เบนอใ-เไม่ทราบ 

เรื่องเหกุผลที่ถ้องทราบ จนมาได้กวามร้จากท่านผ้ใหญ่มี 

เมฅฅาบอก ให้ รึงไห่'เขา-ใจ ว่าการพลีนนมีกนปฏีบักิอย่สอง 

พวก พวกหนึ่งถี่ถ้วนกงใจปฏิบักช่วยผีให้ไก* ความละควก 

เช่นมะพรำ'วอ่อนก็เฉาะเบคปาก บางทีก็มี'ช่อนสำหรํบ'ให้.ก!ก 

ควย กถ้วยก็ปอกหรือที่งบเบนคำคํวย เนึ่อถ้กว์ก็เอามีกกรืก 

หรือถ้กให้เบนคำ นาชาหรือสุรา แม้ใ 

ก็จุกคำหนึ่ง ถ้วยนึกให้บรืโภคได้ง่าย 

ส่อย่ในกาก็รืน บหรื่ 

แค่อีกพวกหนึ่งไม่ทำ 



๓) 

เห็นว่าเกินไป พัฅงพลีค่วยใจเคารพ เท่า-นนก็พ!;)แล่'ว หล'ด 

ท่ท่ากไนถี่ถำนบางไท่ถี่ถ‘'วนบาง 

แห่งคนเคยทำมาอย่างไร 

กีเบ็นค้วยเหนผ้ใหญ่ในสกุล 

ก็ทำอย่างน8นคามไป 

เหมอนกน 

บํฅรพล 

ค:โงนั้วิะแทรกเรื่องบ่กรพลีเบนกวามรไว้ให้ทราบเสีย 

ก่อน กวามรุ้นั้ขำหเจๆไค้มาอวยความเมฅฅาของท่านผุ้,ใหญ่ 

ซแจงให้พง 

“บํฅร แปลว่า ใบ หมายถึงใบไม้คือใบฅอง เย็บเบน 

กระทงใส่กุ้งพส่าปลายำ พลี แปลว่า เซ่น รวมกนเบนบฅรพลี 

แปลว่า กระทงเครื่องเซ่น เอากระทงเครื่องเซ่นนั้วางลงใน 

ภาชนะอ,นทำขั้นคว่ยหยวกเบนอย่างถาก เพอนำไปง่าย แส่ว 

ความเขาใจเลือน'ไปเบนบฅร หมายถึงถา^และเครื่องหวซึ่ง 

สำหรบใส่กระทงเครื่องเซ่น มีทำฅามที่เคยสํงเกฅเห็น เบน 

๔ อย่าง คือ 

“๑.— ใ]อรเท'วคา ทำควยกานกลีวย เบนเครื่องห้ว 

รปกระโจม มีพน ถา ซน สำหรบใส่เครื่องเซ่น เซ่นเทวคา 
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“๒. — บค่าพระเกก ทำอย่างบฅรเทวคา แคมพน 

๙ ซ'ใ-เคามกำลํงพระเกค สำหรไ.]ใส่เครืองเซ่น เซ่นพระเกคุ 

ไคยจำเพาะ กงจะกิคทำแก*จำกบค่รเซ่นเท,วคาในภายหลง 

“๓. - ใ]ไรสามเหลี่ยม หรือบไรคางหมูก็เรียก ทำ 

คไยหยวกมีลไษณะคจถาครูปสามเหลี่ยม สำหรบใส่เกรอง 

เซ่นเซ่นกรงพาลี คือทำวพลี ยกษเจำ๓โสก (ไขชชาวคาร 

หรอ วามนาวฅาร เนเรองนาวายณ ๑๐ ปาง; 

“๔. — บไรสี่เหลี่ยม ทำควยหยวก มีลกษณะคุจถาค 

สี่เหลี่ยม สำหรบใส่เครื่องเซ่น เซ่นพระภูมิเจ้าที 

“บไ!รเซ่นผีอื่น ๆ ก็ทำอย่างเคียวกน. หรือ'ชไแค่ใบคอง 

เจํยนกลม ๆ หรือฉีกเอามาไม่เจียนเลย เอาแค่ของกินกอง 

ลงบนนึ่นก็ใช้ไทํ 

‘'บไ]รท1ง ๔ อย่างน้ ไม่'จำเบนคองทำพรอมกำแทง ๔ 

อย่าง จะทำแค่อย่างเคียวหรือสองอย่างก็ไค่สคแลีวแค่ครา'ว 

คองการ อนึ่ง คำว่า ทูนกบาล เสียกบาล ก็หมายถึงทูน 

ถาคหยวกกลวย ไปเสี ยให้แก่ผีทางสามแพร่ง 

“ในบ่กาเหล่าน้ นอกจากวางกระทงใส่เกรื่องเซ่น ยิง 

มีหมากพลู ดอกไม้ธูปเทียนบ่ฅรละ ๘ ดำ เห็นจะหมายบซๅ 

เทวดาอฐเกราะห์ ซึ่งอยู่ในดวงชะคาอ้นมีประจำหัวอยุ่ทกกน 



กระทงเกรองเซ่นน1นวางเบน ๔ มม หรือ ๔ ทิศ แค่บไ]ร 

สามเหลียมวางเบน ๓ มุม เห็นจะหมายถึง ๓ โสก ซึงเกี่ยวกไ] 

เรืองทา'วพลี น่ฅรสี่เหลี่ยมบูชาพระภูมิ ก็เพื่อให้พระภูมิ 

ปกบกรกบาอย่า1ให้เกิคมอนทรายอย่างหนึ่งอย่างใคในงานที่ทำ 

เพราะพระภูมิเบนเก้าหนาที่รํกษาเหกการณ์ บ้ค่รสามเหลี่ยม 

เพอบอกกล่าวทาวพสี หรือกรงพาลี1ซึ่งเบนเจ้าของที่ (คูเรอง 

ทาวพลี ในพระราชนิพนธ์ลิลิฅนารายณ์๑๐ ปาง และ 

กำอธิบายและอภิธานประกอบพระราชนิพนธ์เรื่องนน) ส่วน 

บไารพระเกคุน'นบูชาเทวกาน'วเคราะห์ บไ)รเหล่านเกยเห็น 

บ่อยในพิธีโกนจุกและพิธีฉลองอาย ซึงเบนหนำที่ของโหร 

เบนผู้ทำ ถาเบนเรื่องทำกไแบนธรรมคาสาม่ญ ก็ทำบไ]รก้น 

' อย่างง่าย‘ภูเท่าน*น” 

กนปฏีบัคสงเวยผีของชาวบาน เรืยกว่าแม่มดกนทรง 

เพราะส่วนมากเบนผีหญิงมีอายุ ในหมู่บ่านหนึ่งมกมีแม่มค 

กนหนึ่ง ซึ่งสืบคระกูลเรื่องทรงผีก้นมา ถาไม่มีแม่มคในหม่ 

บไนของฅนก็ก้องไปเชิญแมมคมาจากหมู่บ่านอื่นฅำบลบำนอื่น 

พิธีที่ทำ แม่มคจะยกเครื่องพลีสิงเวยขนวนไปมาเบนวง ๆ 

ครงหนำของคน อย่างที่อินเคยเรียกว่า อรฅี หรืออย่างที่เรา 
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วน "I เสียกบาล แผ้วนำไปวางทีบนศาลเบนการพลบูชา ขณะ 

พลีบชามีเกรองคนกรีอะไร สีใช้เกรองคนกรีนนทีเบ่าเบนการ 

ประโกม เช่นมีโทนสีกีโทนเบนคน เสร็จสงเวยแล'วแม่มกก็ 

รำ ก่อนรำมีคอกไม้ธปเทียนบูชาวางไว้ทีหนาศาล แม่มคนั่ง 

ลงฅรงหนำศาลเอานาปีอชนกน แล่วสีทำวง ๆ เหมือนวิธี 

สำเวยนํ่นเอง แก่ทำคำยมือเปล่า กราวนถาเจามาเขาทรงสี 

จะ?ไค้ทีกนทรงสผ้คหนำ ๓ ที และเอามือเสยผมเสียทีหน้ง 

แล่วสีนงนง เบ่นอไเว่าเจ้าเขำทรง แผ้วสีมีผู้ถามว่า เจาอะไร 

มาเขำทรง เบนเจาบึงเจำบ่าหรือเจาพ่ออะไร ถาถามถูกกน 

ทรงสีกอบว่า “เออ ถูชื่อน1นแหละ อยู่ทีน1นทีนี่ มาวนน 

เพื่อมาสนุกรึ่นเรีงกไ]ถูกหลาน” กอนนใกรจะถามอะไรสีถาม 

ขอพรกุ้มเสนียคจ้ญไร หรือขออะไรสีแลำแก่เรื่อง เสร็จถาม 

และเจำกอบแล่ว ถาเบนเจาผืทีชอบสนุก สีกนเหล่าและรำ 

คอนนมีกีโทนหรือคนกรีคำย จน,กว่าจะหมคเวลาเลิกทรงล่น 

และมีเจำยงสีอื่น ๆ มาเขาทรงก่อ ๆ ไป มกกินเวลาคง'แก่เชำ 

จนบ่าย แม่มคนนม'กนุ่งผ่าลอยชาย พาคผ้าสองไหล่ เพราะ 

เจำที่มาเขำทรงกร็งแรกกองเบนเจาผู้ชายก่อน กรงหลำ ‘นุ ผ้า 

เบนเจ้าผู้หญิง คนทรงสีเปลี่ยนเบนนุ่งจีบและสพายผ้าเฉียง 
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บ่าเบ็นเพศหญิงท้นที โคยใช้ผ็าผืนเคียวก้นนํ่นเอง เบนอย่าง 

ฅสกสะกรเปลี่ยนเครื่องแค่งก้ว ฉะนน กราวนอนคก็ร้ว่าเก้าแม่ 

องค์ไหนมา จะมีเจาพ่อหรือเจาแม่มาเขากี่องก์ก้คามใจ แก้ว 

แค่แม่มค เวลาเจาจะออกจากกนทรงก็จะพคว่า “เออ กูจะ 

ไปละ ลูก ๆ หลาน ‘กู จงอย่เบ่นสุขสบายก้นเถิค,, แก้ว 

กนทรงก็สก้คหนำเสยผมเหมือนเมื่อจะเขาทรง คามธรรมคา 

เจาผืที่เบ่นผู้ชายไม่ชอบกนทรงผู้ชาย เพราะผีชายใจแข็งผีไม่ 

ชอบ ชอบก็แค่ผู้หญิงเพราะใจอ่อน 

คามที่พรรณนาเรื่องส่งเวยพลีบูชามาน็ เบนเรื่องที่ทำ 

ก้นอย่คามประเพณี และมก้ทำ,ในงานใหญ่ที่มีฤกษ์ เมื่อเทียบ 

ก้บที่ทำกไเอยู่ในหมู่ชนซึ่งณีงก้าหก้งอย่ ก็ผิคก้นมาก แค่หลก 

ใหญ่ยงอย่ คือหลีกของการพลีบูชามืว่า ก้องจํคเนอส่คว่และ 

อาหารเบ่นเครื่องพลี ส่วนที่เหลือนอกนนกนก็นไค้ หรือไม 

เช่นนํน ลีงทีพลีแลว กเอามาก็นไค้อย่างเกรองไหว้เจาของ 

จุน ลางท้ก็เอาแค่ส่วนที่ก็นไม่ไค้หรือใช้ไม่ไค้เบ่นเครื่องพลี 

เช่นชาวกะเหรืยงขาวจะทำพลคาย1เกรองอาหาร เบนจำนวน 

เล็ก ‘กู นํอย ๆ นี่ก็เหมือนก้บ่ที่เซ่นก้วยเนอซ่าปลายำเบ่น 

กระทงเล็ก ๆ ปนลงไปในกระทงเคียวก้น ถ้า'ไม่สะใจก็จํค 
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เบนหลาย ๆ กระทงก็ไค้ อย่า งที่บชาพลีกำลงเทวคาเสวยอายุ 

พวกกะจีนซึ่งเบ่นชาวเขาคอนเหนือของพม่า เมอล่าสฅวมาไค้ 

ก็ฅองกํค้แบ่งเนือสฅว์นืนชนหนึ่ง พลีบูชาผีเรือน ชาวบาน 

พม่าวะเอาไสไก่เบ่นเครื่องพลีบูชา หอยไวรอบ ๆ ศาลไส้ไก่ 

นึ่เบนเกรื่องเสี่ยงทายควย เบ่นทำนองไม้ทอคเลียงทายทีมี 

อย่คามศาลเจ้า พวกยางแคงเอาแค่หำ ห ฅีนและไส้ของสฅว 

พลีบูชา นึ่ก็เบ่นพวกเคียวกำ!เรื่องพลีคำยหำหมูของเรา ที 

นำมาเล่าไว้นึ่ เล่าจากหนำลีอฝรำ (บ.น.บ. จ7อ]. 2, บนIณ*!!) 

ซึ่งเขากล่าวพรรณนาไว จะเท็จจริงเพียงไรก็แลำแค่เรื่อง 

แค่เรื่องใช้ไส้ไก่เบนเครื่องเสี่ยงทายนํ้นแปลก เพราะมีใช้ก็น 

มากชาฅิ ถ']ไม่ใช้ไส้ไก่ ก็เบนใช้กระคูกไก่ ลูกคาไก่ ไข่ไก่ 

หรือคำ)ไก่ ฝรำกรงโบราณหรือฝรำชาวบานบ่จจุบ่นก็ยำ 

ถือกำเอย่ อ่านหนำลีอผ่รำเคยพบเรื่องเสี่ยงทายชนิคนึ่อยู่ 

บ่อย ทุ มีแพร่หลายก็นมากชาคิ ยื่งเบ่นชาวชาฅิค่าง ๆ ใน 

แหลมอนโคจีนก็คเหมือนจะใข้ก็นอยู่แทบทุกชาคิ แม้แค่ทาง 

ภาคอีสานกมืการเลี่ยงทายควยคอไก่ เช่นเมือถึงคราวจะลง 

มือทำนา ก็ฆ่าไก่ไปพลีบูชาพระภูมีเจ้าที่ ซึ่งเรียก'ว่าผีฅาแฃึก 

แล่วฉึกเอาลกกางไก่ออกมาคู ถาเยื่อเอ็นกระคูกคางไก่ยื่นยาว 
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กถือว่าบีนนนำจะมาก ถาเยือกระกกกางไก่เบนพ่มพวงถื ไม่ 

ส้สนยาวนํก กถอว่าบนนฝนคี ขาวา)ะงามบริบรณ์ ถาบใก 

กระถูกกางไก่กอกเรียวยู่ยี่ ก็ถือว่าบน1นฝนจะแล*ง ขาวจะ 

คายฝอย ถาท่านเลากอไก่มาฉีกกรงกระกกกางออกคู กจุะพบ 

เยื่อเอ็นของกระคูกที่'ว่าน เมื่อเสี่ยงทายเสร็จแลวจึงจะลงมือ 

กกกลาทำนาฅ่อไป (กการนไ}ถือเจาและผของขุนมหาวิชํย 

ในหนํงสือวชิรญาณรายเคือน เล่ม ๕) 

เมื่อคนเถือนพฤษภากม พ.ศ. ๒๔๙๔ ขาพเจาและ 

เพื่อนไปเที่ยวจงหริคสุโขทํย ไค้เหนที่ฅามชายกาของศาล 

เทพารไษแห่งหนึ่งอยู่ในบริเวณวกเชิงสุวรรณกีรื หมู่บาน 

ศรีสชชนาล่ย อำเภอสวรรกโลก มีมะพรำ'วหำ'วทงผลเล็กผล 

ใหญ่แขวนไว้เบนระนาว ขาพเจาเขาไปพล่กคู เห็นลางแห่งมี 

ทองกำเปลวเล็กนอย คิกอยู่ที่ผลมะพราว สอบถามผู้ที่ 

อย่น1นก็ไม่ไค้กวาม จนก่อมาไปแวะริ!]ประทานกลางรินที่ 

เรือนหล"งหนึ่งพบชายชรานํงอยู่ จึงเขาไปถามถึงเรื่องนึ่ แก 

คอบว่านนเขาแก่บนก็เขาใวิ หมายกวามว่าบนบานไว้ว่าถา 

สมประสงก่ จะแก่บนเบนทองกำเท่าลูกมะพราว กรน 

ก่อมา'ไค้ไปเห็นที่ก'วลเ,ทพ'ารก'ษ์ณีกแห่งหนึ่ง ที่ริกบรมธากุ 
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สวรรคโสก พบพกผลขนาคเล็กบี่คทองกำเปลวยงอร่ามอยู่ 

วางอยู่ที่หนำแท่นในศาล ก?ไค้ว่านี่เขานำมาถวายเจนพอแก้ 

บน โคยฅ่างว่าเบนทองเท่าลกพ้ก เบนธรรมคาของกนเรา 
I I ๘! 

1บ, 
4 4^ {๘,. I 

เห็นหมอเบนก็วอะ เร 

เมอไค้ทกขรอนกไม่ไค้กิคอะไรหมค นอกจากจะให้ทุกข์รอน 

หมคไป ถนกรช่วยไค้ถึงจะเสียเงนเลียทองสไาเท1 าไรก็ไม1ว่า 

กร1นสำเร็จประสงค์กเกิคเลียคายทร็พย์ที่ลนปากไว้ว่าจะให้หรือ 

มีไม่พอก็บจำนวนน1นแลว อย่างที่เกยกล่าวก็นว่า เมื่อเจ็บไข 

ไค้ทกข์เห็นหมอเบนเทวคา กรนหมอร็กษาหายบวยแลว ก็ 

ะไร เรื่องบนบานศาลกล่าวก็เบนท่านอง 

เคียวกน นึก'ว่าถาจะถวายเครืองแก้บนแค่นอย เทพาร่ก็ษ์ 

หรือเจาผีท่านจะไม่ช่วย เลยสไบญาจะถวายบนเบนสงที่ฅนไม่ 

สามารถจะถวายไค้ เช่นจะถวายทองเท่าลกพั่กเบนก็น เมื่อ 

ไม่สามารถจะท่าไค้คามสไบญา จะกระม่คสํฅย์เลียก็กล่วเจาท่าน 

จะห็ก็กอ ก็ก็องหาอบายถก็ยเทเลี่ยงสไบญาเบนอย่างศรีทนน- 

ชไ] โคยเขำใจว่าเจาท่านคงไม่ว่าอะไรเพราะท่านไม่ใช่กน 

ท่าลงไปในชนแรกก็กงมีกวามหวาคกลำอยู่บาง แท่ก็จำเบน 

เพราะถาไม่ท่าอย่างน1นก็ไม่มีทางออก เมื่อเห็นไม่เบนอะไร 

คือเจาท่านไม่ว่าก็ไค้ใจ ก็ท่ากไเอย่างนะนที่าก็นและท่าท่อ ‘ทุ 
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สืบกนมา มนก็เกคเบนปาะเพณีถวายทองเท่าลกมะพราวเท่า 

ลูกพกขน ถาท่านเขาไปที่ศาล'.ทพรกษ์ จะพบละครยก ฉ๊ก 

ฅาเจำพราหมณ์ และคุ"กฅาเบนรูปช่างรูปม้าที่เขานำไปแข'วน 

ไปคงแก้บน ถที่เจำหรือเทพารที่ใษ์องค์ไหนศำคสิทธิ้มีคนนบ 

ถือมาก ก็จะพบของแก้บนเหล่าน้มีระกะอย่ในศาลจนครกฅา 

สุมก่นอยู่เบนกองๆ ที่งเก่า■และใหม่ ไม่มี,!เครเอาไปเพราะกลํว 

เจาหกกอ ที่ถวายละครยกเบนค่างว่าไค้มีละครจริงถวายท่าน 

ทอคพระเนฅ7แลว ฅุ๊,กฅาเฑ้พราหมณ์และชางม่า ก็เบน 

ค่างว่าไค้ถวายกนจริงๆ มที่จริงๆ ชที่งจริงๆ ไว้ให้ท่านใช้ 

คามส่ญญาที่บนไว้ เพราะเมื่อบนก็เบนแค่บอกว่าจะมีละครให้ 

ท่านค จะถวายกน ถวายมที่ ถวายชางให้ท่านใช้ ไม่ไค้ว่า 

เบนคำ'จริงหรือเบนฅ๊,กฅา ท่านก็ว่าอะไรเราไม่ไค้ สนุกคี 

เพราะวิถีแห่งโลกมกเบนอย่างนี 

ขํที่พเจำเล่าเรื่องผียืคยาวมาถึงเพียงน ถที่ท่านนึกถึง 

ประเพณีของเรา จะเบนเรื่องเก้ค ปลูกบานสรางเรือน แค่ง 

งาน ฅาย และเรื่องอึ่นอีกเบน'จำนวนมาก ฅลอค'จนประเพณี 

อนเนื่องควยการประกอบอา1ชีพใน1ทางเศ'รบมีท่าไร่ไถนา 

เบนที่น ซึ่งเกยประพฤคกนแค่ก่อน'จนเหลือสืบเบนประเพณี 



๘๘ 

มา ซึ่งอย่างก็ไม่มกวามหมายแล,ว นอกจากทำกาม ๆ กน ก 

จะเขาใจเรื่องกวามกลี่กลายและกาว กลายของประเพณีเดิมเบน 

อย่างไร เราจะเขำใจเรื่องของชาก็ไค้อย่างไร ถ้าไม่ทราบถึง 

กวามประพฤก็และจิฅใจของกนแก่ก่อน และของชาวบานชาว 

ชนบทในบจจบน ซึ่งเบนกวามเชื่อที่ผงลึกปนถ้นสลบซบ 

ซอนและยุ่งเหยิง มีท8งที่กีและที่เลวสืบก่อและเปลี่ยนแปลงกน 

มาเรื่อยกามกาลสม่ย จนมาเบนเราในบจจุบํนน้ 



/ 

กินเหลาอย่า^ซาวจีน 
๏ 

“กินเหถา ๓ ถวยช่วยใหฅกถงกินไค้ง่าย กิน 

เหลำเมามาย หายก่งวถไค้ต1พํนเร์อง,, นเบนคำกลำว 

ขบิงพวกขเมาชาวจน'นิยมรองเลํนกิน เขาบอกว่าเหลำน1น 

เกิดมฃนเพอให้หายกวามกงวถกวามเคนิดรอน แถะกิกิ 

คิดทำเหลำไหเกิดมฃนในโถกก็่เบนกิหญิง หาใช่กิชาย 

เบนกิฅนคิดไม่ เรองเบนอย่างน นมนานตง 4,00 อ บ 

มาแลํว นาง-งเต1ก^าวร0บใช่นาง’ในกิเบนพระ^นมพระ 

เช่าอ1เต เไในกิคิดประดิษ^น1'าเหลำ,ขนเพอให้'พระเช่า 

อ เตคถายกิฅกกำวถดำยเร์องไทท่วมเม่นิงจน พระเจา 

บิ เตตองต่อกิฒัรองนำท่วมนพนเวถาถง & บ ระหว่าง 

เวถานนไม่’ไค้ แวะเช่าไปเยยมบาน แม้จะม่านไปถง ๓ ครง 

แถะไค้ยินถกของท่านรอง ท่านกิไม่แวะเช่าไปดู ท่าน 

คงแปถกใจว่า ทำไมช่าพเจฺาไม่ใชคำเบนราชาคํพทแก่ 

พระเจาอู1เต กิเพราะเวถานนท่านยิงไม่ไค้เบนพระเจา 

แม่นดิน เบนแต่ขำราชการกิใหญ่เท่านํ้น ถาท่านตองการ 



1*0 

รเรองของพระเจาอ เคว่ามวิเ^ษเพยงไร อานดูไดใน 

หนวิ!ต็บิเรองไกเภก ซงแปถเบนภาษาไทยนมนานมาแถว. 

พระเจวิบิวิฅเม่นิเมนพระเจาแม่นกินแถว กทรงคง 

อยู่ไนทกพิชราชขรรม ทรงพระปริ'วิฅกอยู่เ^มบิ'ว่า'ไพร่ 

พาประชาชนของพระองกจะไม่ไค้รบกวามร่มเยนทวพนา 

กํน์ จนกระทำให้พระบิงกไม่เบนอนฟวยแถะบรรทม ทรง 

คดเห้V[ปว่าพระบิงกเบนผูม่บุญญาชิการนบิย ราษฐรวิง 

ไม่ไค้ริบกวามสุข เพราะเรบิงนาท่วมเมบิง1จนบ่อย ๆ 

ประกอบทํ้งทรงมพระชนมายมากแถวควย พระอนามโ] 

จงเท้บิมโทรมถง เบนทวิคกแก่กนทงหถาย. 

วโเหนงฟดจเขาทฟวย คามปรกกิเมบิทรงหยิบ 

พระคะเกยบจะทุยพระกระยาหารขนเท้วย พระบิงก์มก 

^นพระเฅํยรแถววางพระฅะเก่ยบเ^ย เ๙วยไม่ไค้เบนถา 

เบนก่น แค่วินนนผิดกว่าวินอน เพราะทรงไดโ)ถนอะไร 

แปถกอยู่ เบนกถนหอมหวานชอบกถ ผิดก่บกถนพระ 

กระยาหารทเคยฟวย กถนหอมหวานนกอกถินเหถา 

ซงนางงเฅโ)จ้คปรงขน แถวนำมาเบดฝาบานทบรรจเหถา 

นนในอกห้องหนง เพื้บิให้กถินพงเขาไปกระทบพระนาวิก 



) 

๓ 

พระเจาอู เค แ1"นเครองช่วยโหพ?ะองคเท้วยพระกระยา- 

หารได ถาจะถามวาเหถานิะโรคุงมกตนแรงฟง!!]!พ้ไฤฎ 

.ก่งอกหองหนง กเพราะฅามชรรมเน้ยมานเก่าเขา!ม่ชอบ 

ก่นเหถาเยน แฅ่เขาก่นเหถารอนกอคง!ฟให์เหถาอนเต็ย 

ก่อนแลวางก่น. 

พระเจาอูเฅทรง!ดกลนเหลา ก็่เหลบิทจะยํบยงตง 

พระพยในอํนก่จะพรงพดถองเ^วยด กิฑั้แท้วยแลว!คถวย 

หนง!ม1พอ กฟวยฅ่นิอกหลายถวย กิราวนแหละทเ/ล้วย 

พระกระยาหาร!คํมากผิดกว่าเมึอก่อนนหลายเดอนมาแถว 

ซ็งเ'ล้วยไม่!ค้ แต่น็นมา เมอค็งเก'รองพระกระยาหา! ก 

ตองมเหล่าเบนต่วนสำกํญก้ว่ยเ{(มอ ต่อมาวิชทำเหอ่า 

รวออกมา ไม่ชำกนภายนอกก่รูจชกินเหอ่าเบนอ่าดิบ 

ในกิสุอกร้ไปถงนอกเมื้องจํน ได้แก่จำพวกเหอ่าจํนทึ๋ 

เรยกว่าเกาเหถึ้ยงเท่งได้แตะโง่เกผวยเบนก้น กราวน 

ท่านอาจม่บญหาถามว่า นางงเก้กรุ้วึขกิดทำเหอ่าขนได้ 

อย่างไร วิอ่ชนาแกว่า เบึ้นเพราะนางเงกนง แปตว่านาง 

หยกนางแก้ว ซงเบนพระสิ่นมของพระเจ่าอ1เต้เบนก้นเหตุ 

นางเง็กนง เดิมเบนนางพาอยู่บนส์วรรเๆทางฅะวํนฅก 



๔ 
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นางพา!บ'ใช้ๆ!องไชอว'งบอเทพมา'ค'า นางเบนถนาเอ ^ช 

ทำเหถาเนื้อง1ส์0รรกลงมา แล1ว^อน [หนางง!ตกเบน 

ผู้ทำ เร้ปีงทํ่เทำมานเห็น'จะเบนของพวกท5เอบกินเหลา 

แค่ยิก!!องหนงไม่ว่าอย่า!นน '.ย่า1ว่า!มอพระ!'ท้อ เฅัเส์าย 

เขาไปแย่วท่มพ!ะอากา!บนเบาไท่ท่^11ท่ว่™รงส์าค 

เหย่านนทงเย่อ ตริ๙ห็งโห้หาคิวบู้ทำ ไคแท่นาง่งิเตก 

พระองคจงพ!งอง ไทษนางง!ตกไห!น!!พ^ไปอยู!^ย!บอง 

ชิน นํ่เห็นจะเข้น!!องฃองม่ายพิไม่ชอบ!ห0า ไม่!หนาา 

เห'ถาทำ เหกวามยากหายหมด เหมบินกงพวกๆ ทาน 

ทายถกใหมว่าขำพเจ้าเช1อเรชิงของม่ายไหน ถาทานทาย 

วฺาข^าพIาาเชอชิยางม่ายหลงก^ด ถาทายวาเชชิชิยาง 

ผายแรกกึผิดอกเหมบินกน เพราะขำพเจ้าไม่เชอทํ้งต็ชิง 

ผายหมดนน. 

เมบิ'ว่าถงเรองนชา'พนกเหม'อ'นกบชาวอน1ๆใ'น'โ1ถก 

น ทแบ่งออกเบน^ชิงพาห พวกหนงเบนพาก เบยก 

และเบยกอยางารง ^ ดาย อกพากหนงเบนพาก แหง 

แจ้วกแห*งอย่างาริง ดาย แมแคเห1ลาหยดเดยากไม 

ยอมโหล่างจ้าลำกอไปได้- เบยกดหรอแหงด ถาถอ 



๕ 

เย้ยงขางมากกแพ้พวกขำงเบียกพนของแน่ แต่ขาพIจา 

เห่นว่าเบยกก็ฌยกเถิด แต่อย่าเบยกจนโชกไปเบนไม่ด 

แน่ กอเก่าของจินกนหนงเมอจะคายย^เบนห่วง ถงกบ 

ย้โาญาติมฅ?ว่าเม่อคายแถว โท*เอาย้พผงไว้ทิขางเคา 

เผาบานโย้เหถ*า เขอว่าต่อไปภายหน่าอ์กหถๆยย้บบ ไก่ร 

เขามาขดดนทขางหถมผงคํพของคนไปมนทำเบนบาน ดน 

เหถานนไดเถอดเนอจาก^ขของคนเบนปยตดไปดวย เมอ 

คนน่นกถายเบนบานโย้เหถำ ฅนกจะ ได้มโนิกาย้อย่ไกถ 

ชิดกบเหถาได้ต่อไป ด้เหม่อนก่น กนทเหนชงแดงแถว 

โอก กวรเอาอย่าง คายแถวอย่าไหเขาเผา เอาไปผง 

ดกว่า. 

วชถินเหถาของจนแถะของฝ?งถิดก่น จนถินเหถา 

ชฦๆจิบทถะน่อย แต่ฝ?4งถินเ?วเบนอิก ๆ ถางทอิกเดยว 

ก็หมดแถว จนน่งอิน แต่ฝ?งยนอิน ทิกถ่าวนเบนอยาง 

เก่า ถาเบนจนห์วโหม่กอินอย่างฝ?ง เพราะเบนข้าก® 

ทำไมล่นจงกินเหล่า™ะน้อย ดูประหนิงว่ากินมากไม่เบน 

เปล่าเถย กินกิบๆให้ม*นมากกร1ฅิคๆกน มนก็'!ม่ยิด 

ซะไรกบกินอย่างผ่รง เร์องทํ่กิน™ะน้อยเบี้นอย่างน 



๖ 

เพราะเวถาเขาเถยงไหพรกิน เขากินเบนกิวย ๆ ชิย่า'3 

ถวยคะไถ กินกินรวดเดยวแถวหนิงถงคชิ๓ถํวย คมเหถา 

“สํะ;กิน,, ทหน่ม'ล้า'วชาว'จน^มํยเก่าประพฤติกน!นๆนแรก 

ล่งคว กิกงดม ๓ ถวยอย่างทว่าน เขาว่าฅองกินเหถา 

เพชิใหม่โจกถาไม่กระดากอายกิน ขรรมเนยมเก่าของ 

เราโนถางทองถินเมอแต่งงานกมเถยงกินเรยกว่า "กิน ๓ 

ถวย,, แค่ของเราเบนกินของหวาน ไม่ได้กินเหถา แปถก 

ทใช้'จำน'วน'ล้ามเหม่อนกิน เบนจำนวนซมทราบ ๓ ครง 

๓ หน ๓ ถา ๓ กาบ ๓ วน แถะรบกิน ๓ เพถงคฅกมาคาย 

ก่อนน ขุนนางผูโหญ่ เมอกราบทูถถา!เองเฅไปราชการ 

พเคํษหรอราชการล่ากิญ คามปรกคิ!!องเคจะประทาน 

เหลาหตวงโหขุนนางคนนนกิน ๓ ถวยเบนของขวํญ ซง 

คนจะคองด้มถวายค่อหนาทนงรวดเด้ยวไหหมดทง ๓ ถวย 

เมชินายทหารออกรบฅ์ดหํวค้ครูมาได้ แน่ทํพจะโห 

เกยรฅแกินายทหารกนนิ1นเช่นเคย'วกิน. 

คามปรกคเขามกกินเบนจบแถวกินกิบแกถมคาม 

เขาไป จะกินกนเบนขนาดมากทว่านกิโนไอกา^พเค้ษ 

เมชิเล่นเช่น “ปาดไส้” ขชิงชาวกวางคง คอเล่น 



I 

0^ 

ทายจำนวนกนด*วยยกนวม่บิ แพ้เขา กิฅองกินเหถา 

มากหน่อย เม่อพงดนครหร้บิพงกาพย่กถอนทไพเราะ 

พอใจ กึฅบิงคมเหถาใหํมากเบนเกยรฅยค้ผิดกว่าปรฺกฅ 

หร้บิอกบิยางหนง เบนกนกอเหถาหร์อกระหายมากก 

ไม่หามคามแคไจ แค่นิย่าเมาให1เถอะเทบิะ. 

การกินเหถาคามปรกคึคองม่กํบแกถม ภาษิคมว่า 

กินกิบแค่น่บิย กินเหถาโหมาก ๆ ถาเบนภาษคของกน 

กินเหถํ้าไม่เบนกิฅบิงกถ้บกํนเบน กินเหถาแค่นบิย กินกบ 

มาก ๆ กินทถะจิบอย่างน เขาว่าเบนเกร้องช่วย เห 

เจร้ญบิาหารคน0กิ แถะเขาถบิ'ว่าเบนการกินเหถาทม 

วโมนชรรมดกว่าวิชกินอย่างชาวค่างประเท^ ซึงในทิน 

หมายถงฝร้งไม่ใช่เรา 1พ7าะเรากินถ่มมะขามหรั๋อๆเอง 

เปรยว ๆ เพป็ถ่างกอแทนก*บแกถม จนเขา'ว่ากินกย่าง 

ฝรงเบนกินอย่างไม่ให้โอกาส์แก่เหถ้า เพราะว่าเหถา 

ไทถเขาไปแค่ถะกราวกึเตมปาก ตองดมเออก ใหญ่ 

ไหนจะรุ้ร((แห่งนาอมฤตเถ่า เบึ้นคมแก่กระหายมากกว่า 

จนเขาไม่คมเหถ้าแก่กระหาย เขากินเหตาเพอใหปาก 

ถนแถะท๎งถำกธ ใดรุรเ๒*นวิเ^ษของเหตาค่างหาก 



๘ 

ท่านนํกปราชญ์เม่ง,จอกล่าว,ว่า "อาหาร [ดกินอร่อยก 

เมอหิว เก!องดม'ใดคมอร่อยเพราะเมอกระหาย 

เมอเราหิวเมอเรากระหาย เราไม่รูรท้ของท้งพเรากินกิ 

เราดม และเพราะเหคุนเราอา1จกด่าว1ไค1ว่าค1วามหิวแล" 

กวามกระหายเบนเคร์องท่าถายปากตนของเ'รา- 

เม่อก่อนนนกกิกษาจนจะตองกินเหลาเบน กิ'งจ* 

เขาในวงวรรณกดใด กวามท้ามารถ [นการกินเหท่าเบน 

ล่วนท่ากญเท่ากบกวามท้ามารถแก่ง กาพย กถอน เหมอน 

ก่น แก่เดยวนเขาไม่ท่งเท้ร่มโหิเกิกหน่มนกิกิกษาดม 

เหท่า เพราะท่านวา "เหท่าและเดกหนม กกอไฟเพม 

ไฟ*'1 นเบนภาษาฝรํง แก่ขาพเจานำมา [ชแก่เรองน. 

เมอซาวจนบุซาเซ่นไหว้ ก่องมเหท่าเท้มอ ขาด 

ไม่ได นแท้คงว้ากนแก่ก่อนเหนเหลาเบนของด กิงฅอง 

ใชเหท่าเซ่นไหว้ผเจาแล ะผบุย่าฅายาย เวลาเลยงกิน 

กิก่องมเหท่า ถกขาดเหท่ากิเท้ยมรรยาทของผูก ถาจะ 

ม่กล่าวคำเบนท้นทรพจนในเมบิเลยง ถูทจะกล่าวก่องรอ 

จนกว่าเมอจะไคกินเหท่าไปแท่วไว้ ๓ รอบ หรอเมอกิบ 

ขาวทฌนประขานผ่านไปแท่ว ถาเราดมอวยพร ผู้อวยพร 
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I ' ^ 

แเ!เดงกวามปรารถนาคต่องเบนมุ้คม แต่กนรบพรไ^ 

ต่องดึม แปถกไหมล่ะท่าน คิดเมเหนวาเราดมเอง\ 

ทำไมจงเบนกวามฉุขแก่มุพเราดม 1หฺ ถิงเราจะไมรุ 

เหตุผด แต่เราต่องทำ เพราะฟ้นวํฒนขรรมของชาวกะวน 

คก ซงเราเอาอย่างมา เม่ทำคามกเขาต้งคม 1ม 1ก. 

การกินเหล่าน็นต่องเมา แต่ชาวจนผู้ฑถอหล่กิ 

ชรรมเนยมเก่าวา กินไต่พอดํ่พองามกามพมกำหนดไว้' 

กเบนไม่เมาเถอะเพอะ เพราะมฉุภาษึกกล่าวไว้ว่าเ เม'ล่า 

ถ’วยแรก ชาถ้วยฉุดทำย” หมายความเหล่า™ร่อย คอ 

เหล่าถ้วยแรก นาชาทิอร่อย คอชาต่วยฉุดพาย เหถาพม 

ล่กิษณะใสิ่แถะรข้ฉุนแรงเท่าถ้บ์เบึ้มมูวิเ^ษ ถามถกษรม5 

รุ่นแถะเปรยว นนเท่าถ้บเบ็๋นอายหัในหมูเหถาควยถ้กิ 

ผุ้ใดกินเหล่าทิกนทำเอง ถาเมา มุนนกเบนมุด ถากน 

เหล่าขาวพางแถวเมา มุนนกเบนแกคนชนถามร^ กก 

กินเหล่าชนดพเขาขาย เนรานเหถา คามกรอกคาม'ชอก 

แล่วเมา ย้นนเบนคนเถว ถาอยากเบนคนมวฌนชร1ม 

กจงพยายามกินเหล่าพวเบนถากบไหมากถวยคนเคยแถว 

ไม่เมา ก่จะเพมกวามชนะแก่ตนแถะยก5านะรณข้,ง 



เ^คนแหถะ เราจงไม่ใคร่พบจน/ส์ม่ยเกาเมาเห(กจนหยำเป 

หรื้นิเอะอะโวยวายจนเต่ยกิริยา นอนกลงหวติาร่อง1จน 

หมด๙ติ ถาเมาขนาดนจนถอว่า ไม่ใช่แติจะทำ [หเท้ย 

อนามไ] ย0งถอว่าเท้ยกิริยากิคก็ล■ธรรมจรรยา เบนท 

หนาบิบอายขายหนาควย จะถูกหาว่าเบี่นผู้ชายติวเม่ย 

เพราะกินเห'ถาไม่เบนจงเมา นเขาดหมนผู้หญิงตรง ๆ 

ว่ากินไม่เบน ควรหดกินเท้ยบาง อย่ายอมแพ้ผู้ชาย และ 

สิงใดชายทำได หญิงก็ทำไค้ ไม่เหนแฅกฅ่างอย่างไรกน 

แค่ถากินเมาถงขนาดหน้กิ กอเมาจนกรองฅนไม่อยู่และ 

เกะกะ เขาก็แก้เมาด๎วยนาปลาๆเอีวเจอนากรอกเขาไป 

ในท้มยโบราณเต่ากนว่า หลแปะ ฅํรั๋ปราชญิจน เบน 

น๎กขเมาฅวเอก เมาหามรงหามกา ถาย่องเติม่ริบสิงให 

ไปเผา ห4วหนาวิเ๙ทหรื้อพ้อคริว่หลวง จะจดทำนาแกง 

ปถาไปใหกิน พอทำนกวเบิกกินนาแกงปลาเขาไปแถว 

กต่างเมา ท้ามารถแค่งกาพยกลอนหรื้อแค่งหนืงท้อใน 

ติาแหน่งอาตํกิษณไค้อย่างรวดเรื้ว มหากวจนชบิหลแปะ 

คนน ไม่ใช่แค่มชอเถองลื้อ!ย่าง'ไม่ดายว่าเบนกวเอก 

เทำนน ยํงม่ชอทํไม่ฅายอกอย่าง Vเนิงว่าพึ้นนํก์!เฌาเขก 



ควย จนรานขายเหถาโนเมบิงจินมอยู่หถายพนรานที 

เขยนบายบอกไวว่า ‘โดนคามความนิยมทไดิเบน 

มรดกมาจากท่านหถแปะ” หถแป็ะผูนเห็่นจะเมนคนไทย 

เพราะไดิความว่าเกิดทเมื้องปา แควนิเ^นวน ซงเมึ่น 

เมองไทยเดิม รไ]ราชการอย่โนตำนกิไพระเจาก่งเส่ยนจง 
ไไ ~ I & ข ไ X 1 

ภายหตํงผิดโจกไ]'นางเอยกชส่ย หญิงงามที'ล้ดคนหนิง 
‘ไ ^ ^ ^ า าง่' 
[นประวคกาท้ฅรของจน เบนพระช้นมเอกของพระเจา 

ถงเส่ยนจงส่องเฅ เพราะถกหากวามว่าแท่งกถอนว่า 

เ^ยดต็นางเอยกยส่ย เถยโมไดิเถอนคำแหน่งหนาทีจิง 

ถาออก1จากราชการ1ไปฅ์ง'ล้มาคมกํบเพอนขาราชการอก 

๘ กน มชอว่า^มากมกินเหตำของเซ้ยนทงแปด ( จิว- 

ฅงโปยเซยน ) วํนิหนงหถ แปะเมาเหตำยินพิงขาง เร้บิ 

ชมจนิทรแตํวท่าท่า จะโอบอุ้มเงาของ ดวงจนทรทีฉายอยู 

โนนำ เถยพตํคฅกน1าคาย นเขาภาษิคจนว่า 4 แกว 

แรกกนกินเหตำ แกวส์องเทตำกินเหตำ แก่ว^ามเหตำ 

กินกิน” แถะ ‘โใ.;ำณหมอนน์กป่ราชญ ยงเก่ายิงด 

มรสิ่ยงขน” ดวยประโกรฺฉใน. 



เดณบด 
© 

แบิย่าเดินกราย ยำยอก ยกยำห่ม 

อย่าเฤยผม กถางทาง หว่างวิถ,, 

นเบนข,ยก'วามแห่งหนง1ไนสุภาษค^บินหญิง ไม่ 

เฃาใจว่าทำไม่จงไม่โห่เดินยำยอก ซิงขาพเจาเห่นว่า 

เดินม่ท่ๆฤง่า ก่วนยกยำห่มห!ธเ๙11ผมกถางทางหว่างวถ 

นเห่นดิวยว่าควรห่าม แต่เวลานเร์องยกผำห่มหรอเค้ยผม 

ก็ไม่มแถว ถาจะมกแต่เ'รองแต่งหนาฟริมกวามงามของ 

ริมผปากกถางถนน กเคยเห่นบาง แต่ไม่มากรายนก 

จะค้งเคราะห่เบนอย่างยกยำห่มแถะเส์ยผมก็เห่นจะไปก่น 

ไดิ ก่วนเดินยำย อกท ‘ยำพเจา เห่นว่า เบ็น เดิน ม ท่า 6ง่า 

เพราะเห่นเบนอาการเดินผิงผายคฤายเบ็ดเดิน ฅอนทิม่น 

จะเขาเลา ท่าทางของมํนผงผายยำยกํวเคาะแฅะอย่างน่าดู 

ผิดกบฅอนทมํนเดินออกจากเถาใหม่ๆอย่างลุกลน เพราะ 

กำก่งหิว จงแย่งก่นออกมาอย่างเบยดเก็ยดกํน ไม่ม 



' ๑๓ 

ท่าฆ่า1ในกา?เดินเ^ยเดย อ่าเบนกน เมอแยงกนอยางน 

กเบนมิคว่ฒนขรรม เพราะไม่เขามิาใหเบนระเบยบเรยบ 

รนิ!] แกขาพเกากดาา ถาเบกมนรูาาเมอนิบิกกากเสา 

กม่ป็าหารเพก']พกแก่■เกวามกองการของมน องอออ 

มากากเล่าเบนคํวชุดทาย กยํงม่นิาหารเหถ-ธอ,ยู่พนิกนธม 

ม่นกกงเขาควกนออกมา '[มถงกบกองแยงกน หบน 

แย่งออกมาก็่เพราะ^ญ^าคญาณบอกบนวาถามาทหดง 

เบนมินิงอด อย่างนกะ!!งมิบ เหเขามิวเ4นระเบอบ11ยบ 

รอยเบนไม่:ล่าเรกแน่ เหคน การเมินของเบดคอนอออ 

จากเล่าเม่อหิว แถะฅาแเขาเถาเมออมเ^กมิงบลกษณะ 

อาการมิดกํนฅรงขาม. \ 

ในบทกถอนเบื้อชมคด'ามง'กบข,อง1อาร1ด,น บอ 

กล่าวว่า ‘'มารยาทยาครเยองย่างอย่กงอนรน คอ 

มิป็งเมินม่มรรยาหเหม่อนอนนร1มิน คอ เมินยอเหากาว 

ย่างอย่างไก่ ถงจะไม่กล่ายเบดเมิน แมิก่ เบน ล่กบ ณ* 

ใกถกํน เพราะเบนกำพาอ^คอหาบาห คอ ^คา^องเหา 

เหม่อนกน ถาหญิงใดเมินไมิงามอย่างมินนร ห่านอ่า 

“ชายใดเหนเบนแดดน ดนโดยร้กร0กนํกแส” อ่า 



๑๔ 

ไมท้ามารถจะเหนกนนรเดินไดปีย่างไร เพราะ;เบนพวกอย 

นอกพาบ่าหมพานค กดอย่างเอาทเบดเดนเขาเถากไค 

เหมอนกิน. 

นอกนกานท้อนไว้วาเวถาเดิน แอนิงเนครปีย่า 

ท้งเกฅให้เกินนก จงรจํกอาการประมาณหมาย แมนปร:. 

ท้บพบเหส่าเจาผู้ชาย อย่าชมายทำชมอขคะ;บอยแถ,, 

นเบนกาโบราณพานวาไวเมปีท้ม่ยกปีน แค่ท้มยนเบนปีก 

นิยางหนิงเพราะเจริญแถว ไม่จำเบนค^งถนิเกร่งเๆๅมขนิ 

หามนกได้ เพราะเจาผู้ชายทิทำนกส่าวไว้ถวนเบน^ภาพ 

บุรุษพงนน และท้มยนเขาเดินปีย่างฝรง กอเดินให้ 

ฅวฅรง อกผายไหถผง กาวใหครง ถงจะเดินผ่าน 

ผูหลกผใหญกรายหวทาน1ไปก 1มคองงอคว ถาทำนเบน 

เดกเบนผู้นอย เพราะท้มยนเขาไมถปีกินปีย่างนนแถว. 

ฃาพเจาเท้นปีใหเดนเยยงเบด เมอเวถา มนเขาเถา 

เพราะในกำกินพท้นินหญิงเขากส่าวไว้ย่า “ยามเดินนิย่า 

เกินเหย่า ระเหยาะย่างเหม่อนปีย่างกๆ อย่าเดินเอา 

กิรา ชะโงกเงอมไปกิปีนกาย ให้เดินผจงบาท ดวย 



๑๕ 

กิกา^ชำเกองชาย แก่นอกให้ผงผาย เหมอนดงเบด 

วิเศษด้/' / 

แค่เพบิให้แน่ใจ จงไปดูเบดเดินอกกรงหนิง เหน 

มนเดินอกแอ่น ย่างตนเตาะแตะ ยายกนไปทางโน่นท 

ทางนท แกะทำหางกะดิกกะดิกไปควย กองให้ผูทรำท่า 

กะครเบนเดินอย่างเบดให้ดู เมนิคูแกิวกมความเห้นกกบ 

คอเห้นว่าเดินอย่างเบดไม่งามเกย ซา [นค่ารานรถกษณ 

คอค่าราดูก้กษณะกนก็่กอ่าว1ว่า แผู เดเดินคงณค ท่าน 

ว่าอาย'ล้น,, ตายจริง ไปเ^นอให้เขาเดินอย่างเบด ถา 

เขาเชอแกะไปเดินอย่างน่นกิจะอายล้น บาปนนกจะมา 

ตกแก่ชำพเจา จิงรล้กรํอนใจจำเบนตองขอปกงอาบตไว 

ในทนว่า อย่าเดินอย่างณดเกย เดิยวอายุ1จะ,ล้น บาปนน 

ก่จะมาตกแก่ชำพเ1จำ เดินอย่างกินรินหรอเดินอย่างท่า 

หงล้ดิาเนินเถิด เพราะเขาว่าเบนกกษณะดิงามนกหนา 

แค่โอกาล้ทจะไดิเห้นท่ากินนรเดินหริอหงล้เดินจริง ๆ เบน 

อย่าง1ไรม่น่อ่ยเตมท หริอว่าจะไม่มโบิกาช้ใดเห้นเกยกิ 

ว่าไค แค่ไม่เมนไรแกะยํงไม่หมคหวํงท่เคยว เพราะ 

ผูทเขาเคยเหึนมาแกวแค่ก่นินกิคงบ เ?]าไดิถ่ายแบบ 



1 
\ 

ด๖ 

ท่าทางกินนรเดินแดะหงสิ,เดินไวเบนท่าดะกร เคยให้ผุท 

เขาเดินเบนแท้ดงให้ดูก่เหึนว่างามเขาท การเดินอย่าง 

กนนร ก็่คอเดินอย่างไก่ แดะการเดินอย่างหง^กกอเดิน 

อย่างห่านนํนเอง แค่ทดิดกไไก่หรอห่านคามชรรมดา 

ฑเพราะนำเอาอุดมคฅ บินเบนท่า ขนิงกนน! แดะ ของหง'ส 

เขา,ไปประกอบการเดินขปึง1ไก่แดะเบดนํนเอง เบนอินว่า 

สิงใดทเหึนว่าไม่งาม เพราะเบน1สิงขรรมดา^ามํญจค ๆ 

ดาษๆ เซ่น การเดินข งไก่และเบด ถ่ารูจํกเบิาอคม- 

กฅิเขาไปประกอบ สิงน^ถึเบนดิดปดูงามเด่นขน ดิงท่า 

กินนรเดินแดะท่าหงสิเดินนเบนคิวบิย่าง. 

ในคำรานรดืกษณฺกด่ากค่นิไปว่า แถาเดินสิายคํว 

ดิงว่าวกลา ท่านว่าจะมทรํกิยมาก” เพราะดิวยเหคผด 

บิย่างไรว่าถาเดินอย่างนจงจะมกรํพย่มาก ขำพเจ*ายํงกด 

ไม่เหน ถาเดินอย่างม่งกร ท่านว่าจะม่บุญมาก เดิน 

อย่างม่งกรหร้บิจะเดินเสิบิกกดานอย่างจระเขํ นก่กด,ไม่ 

เห่นเหฅผดว่าทำไมเดินอย่างนจงจะมบุญมาก จนเขาบอก 

ขำพเจ่า1ว่า เดินอย่างมํงกร คอ เดินอย่างย่องเคหรอ 

พระเจ*าจํกรพรรค เดิน่บิย่างนขำพเจาเกยเห้น คบิเดิน 



®0^ 

กรายแขนฅํวสิ่ะเทน ๆ ค่อย ๆ ย่างชำ ๆ มท่าทางอน 

ผงผาย ท่าท่านถามว่าได้เห็น'เไหน ขาพเชำคอบไดิท่นท 

ว่าเคยเห์นเมอใปดุง'ว เดินอย่างนางข้ะ ท่านว่าเบนผุม 

บุญเหบอนกิน แค่ใม่ถงกิบมื้บุญมากเหมื้อนเดินอย่าง 

มงกร เดินอย่างนาง1ส์ะนน กอเดินฅวมเฅยมกา1ว^น ๆ 

กะเคาะกะแฅฺะ คูนางงวเดิน เห็น1าะนํนแหตะ เดินอย่าง 

นาง^ะ. 

ถาหญิงโดคองการเอาชนะค่อผุชาย ท่านว่าคอง 
. 'มื้ V' -.1 

เดนเอาปตายเทาตงกอน แตะกรายแขนอบิน ๆ เคน 

อย่างชำงจำหต่บิ กอชำงฅิคเกรองครบ นกไม่เข่าใจ 

ว่า เดินอย่างนทำไมจงเอาชนะถูชายได้ แต่เรองเอาปถาย 

เท่าตงก่อน เห็นมประโยชน์หอนกเดินบนถนนหตวงท 

เบนปติกโคตนเวถาฝนหกชุก เพราะถาเดินอย่างน เคา 

โคตนจะไม่ส่กระเคนขนมาเบ่อนถู่านุ่ง ท่าเดินไม่ค บ่น 

กระเค็่นร้นมาถงท่น์ ห่องรุจกขิงหนเองบ่าง เพราะไม่ 

ใช่ถนนไนบานท่าน แฅ่เบ่นถนนของส่วนรวม จงหองเบ่น 

เช่นน*น เบนเช่นนั้มาแห่ไหนแห่ไรแถว. 

เอ 
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ถาชายใดเดินขวางแขนขำงฅํว มกเบนเจาชู (ๆปิย 

กิงเกฅไว้ให้ด ถาผุชายคนไหนเดินขวางแขนปิย่างน ก 

อาจรูไดว่าเบนเจาชู้ จะควรหนให้ห่างหรอจะเขำใกถก 

แถวแค่1ใจถม่คร ไม่หาม แต่โถกเคย'วนม*นกลบก่น 

เพราะความเบนเขำชู้อยู่กํบผุ,หญิงมากกว่าอยู่กิบผุชาย น 

ขำพเจากล่าวถงโถกขปิงฝรงชาวฅะวํนฅก เพราะผุหญิง 

ม่มากกว่าผุชาย เหฅดิวยมหาท้งครามคราวทแถํว เรา 

ปิาจเห่นดเปิาอย่างบาง,ในกาถต่อ'ไปก็ไห้ เม่อเห่นดกิน 

มากกิเบนถูกวํฒนขรรม. 

ถาหญิงใดเดินเหถยวหกิง ท่านว่าม้กเบนเจาชู้ 

เหม่อนกิน ระ'วิงให้ค เวถาเดินปิย่าเหถยวหถํงเบนกิน 

ขาด เพราะเขาจะ จบไดิว่าเบนเจาชู้ ย์นทจริงจะเบนเจาชู้ 

หริอไม่เบน ไม่ เหน1จะ;แม่ถกอะไร มินิอยู่ทิโจแถะกวาม 

ประพฤติซึงไม่ผิดประเพณ์นิยมค่างหาก. 

นิก'ส์นุกเรั้องค่ารานรถํกิษณ พถิกค่อไป พบค่ารา 

นอนแห่งหนงมึ้ความว่า “หญิงโคนอนกถางกน แถํว 

มิกปถุกผํวขนกินหมาก แถะซวนเจรจาจนถงไก่ฃํนิ ด้ง 

นทุกวน ท่านว่าจะประกอบด้วยกิริท้วํฤค จำเริญทรํพย 
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.เบนอินมาก” ข่™จาหมดบญญาจะคิดเหํ่นว่า กำอิง 

นอนสบาย ปลุก1ขนทำไม ปลุกขนแถวกิกินหมาก แถะ 

ชวนเจรจาจนถงไก่ขิน เดยวน กนร่นใหม่กิไม่นิยมกิน 

หมาก ถาจะฅํบิงถ.บิค่ามกดิน เหนจะฅอุง่กิบบุหิริแทนกิน 

หมากก?ะมํง ฤาฅนแฅ่คกทำขนมแซงมา กเห์นจะไม่ 

เบนสิริสว สดแถะไม่เจริญกินทรํพยเบนแน่ เพราะจะเกิด 

เร์อง “ผิวฅเม่ยค่า ขนมแชงมากาหมอแกง” กิได สู้ 

นอนหิวคาแถ1วฅื้นแฅ่เชาไม่ได้ ฅนแถวทำกายบริหาร 

หริอทำงานบานกิออกกำถํง หริอเดินเชำให้เกินสายมํน 

หย่อน ดกิจะเจริญดวยทริพย่แถะอนามยด้กว่าเสยอก 

เพราะความม่งม่ ถาไม่มอนาม"สัด กํจะจ"ดว่าเบนกินมํงมั่ 

แดะม่ลึริส์ว่สัดหาไค้ไม่ ควยประการนะนแถ. 

เ 



อิตถีกถา 

ผู้หญิงไม่ว่าทิไหนแถะเบนชาติไร ย่อมมเหมบินๆ 

ก้นทั้งนน เหทุนนำประพำชถีบิชบิชาวฝรำเ^ผู้หนงจง 

ก(ก'วเปรยบ1ไว้'ว่า ผู้หญิงน1นเหมบินไก, จะเบนไก่ย่าง 

ไก่บิบ ไก่ทบิด ไก่^ะเฅก หริบิจะปรุงใหแปถกแถะผิเคํษ 

ร^อย่างไร ก้ฌนไก่บิย่นํนเบิง จะเบนบินทิไน่ใช่ไก่หาได้ 

ไม่ ถำจะม่แปถกก้เบนเพยงไก่อ่อนหริบิไก่แก่เท่าน1น ท 

เขากด่า'วเช่นน ไม่ใช่จะค่บินแกะหากวามก้บผู้หญิง ฅํบิง 

การจะเฅบินช้ฅผู้ชายว่าอย่าบา ก้าม่ไก่ไว้กินบิย่แถ1วกพอ 

แถว ไม่จำเบนจะม่ไก่ไว้กินมากๆ ใหเด้บิดริบินเม่อภาย 

หถง กินไก่ทุกก้นทนไหวหริบิ เพราะไก่ก่เบนไก่ จะเบน 

บินทิไม่ใช่ไก่หาได้ไม่ บินท่จริงเปรยบผู้หญิงเหม่อนไก่ก 

ไม่ผิด แค่กไม่ถูกทเคยว เพราะผู้ หญิงไม่ใช่ไก่ม่ไว้ 

ถีาหรบกิน ถาจะเปรยบก่ฅองเปรยบเหม่บินทเขาเปรยบ 

ก้น กบิเหม่บินดบิกไม่งามเช่นดบิกกหถาบเบนฅน เพราะ 
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คอกไม้เบนขบิงงามมาก นอกจากกนแล,วกไม่มอะไ!งาม 

ยิงกว่าดอกไม้ ผิดก0บไก่ซงม้ไว้กิน เพบินของขาพเจ้ากน 

หนง เด่าใหพงในว0นทเขาปลงท้พภ!!ยาของเขาว่า เมอ 

เขาย0งหน่มบิย่ ไดว้ฌผิหญิงท้าวกนหนงกำลว้ยนชมจ้น 

กุหลาบซงม้ดอกบานท้ะพรํง เขาเลยบเกิยงเขาไปชม 

ดอกกหลาบบางและพูดเปรยๆว่า งามจบโจจรง ทำไม 

จะม่ไอกาท้1ไดชมท้กคอกหนิง หญิงท้าวกนนั้นทจะเขาใจ 

ภาษาพูดอย่างน และกงเหนว่าเบนเท้อก จิงฅนิบทอๆ 

ออกมาว่า ถาไม่กล0วหนามกเชิญเดค เมอเพบินของ 

ขำพเจ้าใชิกวามพยายาม จนในทท้คเคดไดกุหลาบคอกนั้น 

มาไว้ชม เขาบอกว่ามํนเดอดรอนบ่อย ๆ เพราะถูกหนาม 

ตำไม่หยดหย่อน ท้มดงทิผิหญิงกนนั้นกล่าวไว้เมอแรก 

เขาจ้องทนหนามตำอยู่คลอดมา จนดอกกุหลาบนั้นเหยว 

และโรย1ไปเองคามกาลเวลา เขาปรืบกุกขถงก'วามหลง 

ใหขำพเจ้าพงควยกวามแจ้น และกวาม!กระกนปนกนไป 

กรนเมอเขาปลงท้พภรรยาแลว่ตํนิมาไม่ชา เขากํไคดอก 

ไม้ใหม่ ๆ ท2งทเขาแก่แลว แม้ดอกไม้ดอกนั้นบานมานาน 

แลว แตํกํยิงไม่ โรยทํเด■ยว แท้คงว่าเขาชอบดอกไม้จง 
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ไม่เข่ดแฉะไม่กตวหนาม ม่ดนเพบิน:ของขาพเจากนนนก 

คายไปแถว แค่เริองทึ๋เขาเต่าให้พ้ง ยํงผงอยู่ในความ 

ทรงจำของข่าพเจา. 

(ๆวามจริงเมอเราชอบดอกไม่ เรามุงแค่จะชม 

ความงามพิตาท้น่าฒิวงของดอกไม่ หาได้นกถงหนาม 

แหตมทจะคำเอาไม่ เพราะความงามมอำนาจแรง แรงจน 

^ามารถคงดูดดวงโจโหคามไปได้ไม่ว่าใคร แม่จะเบน 

บูรุษอาชาไนยหริบิไม่กํคามท ดอกไม่บานแด่วกโรย แค่ 

ผู้หญิงดกว่าดอกไม่ เพราะท้ามารถบูรณะสิงทกำด่งจะ 

โรยให้เหนว่าเบนดอกไม่กำด่งบานอยู่ได้ ด่าสิงนนไม่ 

ชำรดจนเกินแกไข เขาริจํกิยอมแตะฅกแคํมระบายสิ ใน 

ทซงท้มควรยอมท้มควรระบายท้ แตะรู้จกเบดเผยแตะ 

ประดํบปริบปรงสิงทควรฌดเผยแตะประคบปริบปรงด1วย 

ความท้ามารถเห้เหมาะกโเรท้แห่งความนิยมของท้มํย ชิง 

ค่างชาติค่างภาษาม่ไน่ฅฺรงกิน ฝริงแขกนิยมคาโคว่าเบน 

คางามเขากํระบายสิดำทขอบคา แค่จนนิยมคาเตกว่างาม 

เหม่อนคาหงท้จงไม่ระบายขอบคา ฝฺริงนิยมพ้นขาวว่า 

งามเหม่อนไข่มุกเริยงเบนแถว แค่ตางชาติเห่นว่าพ้นคำ 
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เบนเงาเหมบินนิถงามกว่า ฝรั้งถามกน,ในชาคิหนิงทึ๋นิยม 

พนคาว่า ทำไมจงไม่ชบิบพนขาว เขาคอบว่าเขาไม่ฅบิง 

กา!มพนขาวให้ไปเหม่อนเขากิบเจำล้ฅวถางชนิด เม่บิ 

มนแส่กิยิงพนขาว กวแต่ก่อนชมเพถายูหญิงว่างาม 

แกถกิท่ถว!รณ” มิไยชมใหกบิแคกกิใม่ม่ใก!เกยได้ 

เกินนบิกจากยูเบนเจำของ แต่เดยวนเ!าหาชมไดง่ายท 

ชายหาด ม่ดนจนจํดคา เพราะล้งใดเบดเผยเพออวด 

เขามากเกินไป กิหายกวามถกถ่บไม่มนก กถายเบน 

'ล้ามิญิจํดมถดชดหมดกวามท้น'ใจ นเบนขาพเจำคิดเห็่น 

แต่ผายเดยว อกผายหนงจะเกินครงกินขามหรอบิย่างไ! 

กิแถวแต่กวามนิยม ซงไม่จำเบนจะเบนจริงเล้มบิไป. 

หถย่นเหนยน กว่จํนล้มโ]ราชวงล้ย์นเมอ๒,00๐ บ 

เล้ษถ่วงมาน ประพนขบทกวามไวแห่งหนิงว่า “นาง 

งามกนหนงบิยู่ฌบิงกิล้อดร งามอรชรยีบินแห้นน่าหถง 

ใหถ ไม่ม่หญิงใดในโถกนล้มโ]ไหน จะงามเท่าเทํยมถง 

แถะล้ได เพยงไดเห้นกวามงามของนางผูเถอโฉมแต่ 

กรงเดยวกิถงเล้ยราชอาณาจํกิร ห้าได้เหนถงล้องกรั้ง 

บานเม่องกิจะ ไม่มอกต่อไป แต่กระน๎นย่งยอม เสํ่ย!ค้ทง์ 
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ราชบิาณาจ้กิรแถะบานเมื้บิงดกว่า1จะ เสยโอกาสไป ถำไม่ 

ไดเห็นใน(ๆริงน ก็ไม่มื้โอกาสจะเห็นไค้,, ขอกวามน 

ฅกไปถงส่องเห้ พ7 ะบิงกทรงอ่านแถวกสนพระทโ) ครส 

ถามบรรดาขาเผาว่า “ดูกร ท่านทงหถาย ผิหญิงงาม 

ปานนมฅํวจริง หริบิว่ามอยู่แฅ่ในกวามผินกวามนิกเห็น 

ขบิงกว1, เมื้อมื้ผกราบทูลว่ามคำจริง พระองกกมพระ 

ประสงกจะ,ใดทอดพระเนฅรเห็น ในทสคก็ไค้สมพระประเ- 

สงก และนางงามผินเบนเกริองดงดูดอย่างใหญ่ ชิงท่าให้ 

ส่บิงเฅทรงพิสวาทหลงใหล แค่จะถงเสยราชอาณาจํกร 

และเสยบานเมบิงหริบิไม่ ขำพเจำไม่ทราบ ทราบเพยงว่า 

ย่บิงเฅก็เบนมนษยปุถชนเหมบินอย่างเรา ๆ นเบิง. 

กวามงามของนางงาม ซวงทูกวจนอกกนหนงกล่าว 

ว่า “ถาจะเพมกวามสูงให้อกเพยงนวเดยว นางกจะสูง 

เกินไป ถำจะลคกวามสูงลงอกนวเดยว นางก็จะเฅยเกินไป 

ถาแค่งผิวควยแบงฝน ก็จะทำให้ผิวของนางขาวเกินไป 

ถาแค*มลนจทปาก ก็จะทำให้ดูแดงจนเกินไป กวขบิงนาง 

บางราวกํบขนนกซงมนํ้าหนํกเบาทสุด ผิวของนางเหมื้อน 

'ส์ของหิมะซงบ?ข้ทชิ เอวเอกแอะบางเหมอนแถบแพง' 
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พนเหม่อนไข่มุกเะยงเบนแถว เมอนางแยมยม แม้น*ก 

ปะาชญยํงเดอดร่อนวะหวิวใจ” เพะาะกวามงามทำให้ 

เกิดความร่กิพิ^วงหกงใหก ความฒิวงหถงใหกทำให้ 

เด้ยบ่านเก่ยเม่อง แม้ชวิฅกยอมเก่ยได้ เหม่อนพระถอ 

เมอใดพงซอกถ่าวโฉมของนางเพ้อนนางแพง ยํงทงแม่ 

ทงเม่ยแถะทงเม่บิงไปได้ฉะน1น เหฅนพระท่านจงกถํวนํก 

หถกหนไกถไม่เขํ้าโกฒูหญิง เพยงแค่จะ แถท่านกยงไม่ 

อยากแถ เพราะท่านกถ^เกร้องคงดดนิย่างใหญ่กอผูหญิง 

แค่ทงนไม่'ได้หมายกวามว่าชว เพราะกวามชวฌน^งอยู่ 

ในหํวใ'จของเราเอง หาไดอยู่ในสิงนอกฅํวเราไม่ แค่ 

กวามขํวนิยู่ทฅํวฅ์ณหากอกวามปรารถนากวามดนรนของ 

เราเอง ถารูแน่'ว่า'ไม่มอยู่1ในฅ์วอกค่บิ1ไปแถว ท่านจะตอง 

หนผุ้หญิงฑถิเใผู้หญิงทำไม ท๎ง์นก่เพะาะท่านรุว่าความ 

ปะาะถนาความดนะนรเองท่านยิง,ไม่เบนค้มุจเฉทปหาน 

ท่านจงต1องหนกิงทิเบนเหตุแห่งคณหา เพะาะตํณหาเบี่น 

ข่าค้กแก่พรหม1จะะย์ หาใช่ผู้หญิงเบึ้นข่าม่กแก่พรหม- 

จะะย์โคยคะงไม่ ถาท่านรเนไปบนยอดเขา^งแก่วมองบ่ก 

กงมาจะรุ้ม่กหวิวม่คหนำ อาจพก*ดคกกกงกงมาคอหํกก่ 
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ไค้ ท่านจะโทษยอดเวาว่า ทำให้ท่านใจหวิวมดหนากไม่ไค้ 

ถน์ดนกิ ท่านท่องโทษท่วิเอง ถาไม่ท่องการไหเกดไจหวิว 

แตะมคหน่า กิอย่าชนไปบนเขาท้งนนแขํวิมองบักตงมาอก 

ท่อไป นนินใด ทิพระท่านไม่แตดูผู้หญิงหรอไม่เขำใกต 

ผู้หญิงกินินน่น ไม่ใช่ท่านเห์นว่าผู้หญิงเบนขา^กกํบท่าน 

ถาคิดว่าผู้หญิงเบนขำท่ก ขำพเจำคิคว่าผด เพราะเท่ากํบ 

คดหนทางของท่านเอง ไม่ให้ผู้หญิงมโอกาท้ทำบุญไค้. 

คราวนว่าเนิพาะท่วิขำพเจา ขำพเจาไม่ใช่พระจง 

ไม่กขํวิ แตะกตวิผู้เกร้องคงดูดอย่างใหญ่นอย่างใกต้ชิด 

ค1วิยกวามพอใจเท้ยดวิย ถงจะบงอาจแทรกเขำมานงเบยค 

ขำพเจาในรถโดยท้ารประจำทาง ขำพเจำกิไม่ว่าอะไร 

แตะไม่ตกหน ไม่กตํวิแม้แท่น่คเดยว จะตกหนไปไหน 

เพราะในรถ มํนแน่น แท้นแน่น เบนปตาซาร้ดินอิดในกระ. 

ป๋อง ฅบินนเอง ขำพเจำเกิดความคิดว่า ท้งใคเราเหน 

เมออบู่ห่าง ทำให้เราท้ะเท่อนใจเพราะชอบหร้บิเกถยค 

กิฅามท่ ถาท้งนนเขำมาใกตชิดเรา หร้บิกขํบกน ถา 

กขำทำท่วิเราให้เขำไปใกตชิดท้งน่น เราก็่ม้โอกาท้อ่าน 

ออกเหนกวามจริงในแง่หนงไคอย่างแทิจริงในไม่ชา ว่า 
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ท้งน^จะม่แรงดงดูดไห้เราชบิบหรื้บิเกถยคได้แก่ไหน ถา 

ไม่กถาเผชิญแถะไปหถกหนเบิาค้วรบิด ไฉนจะรูไดฅถบิค 

อย่างแห้จริงไนสิงนนไดเถ่า เช่น กวามงาม ถาไม่เช่า 

โกถ ก็ไม่ริว่างามกบิบิะไรแถะงามแก่ไหนไนความรุท้กของ 

เรา พระท่านบิาจแยงแถะคอบวา “รู้แต่วไม่ต้องให้เข่า 

มาใกถ้ก็๋ไค้” เพราะ ‘โกคำบินว่าผม บิย่าชนชมว่า 

ไท้ภา,, ซงเบนท้วนหนงทประกบิบขนเบนท้งขารแห่ง 

ความงาม กเบนผมบิย่างเรา ๆ นเบิง ประกบิบกนขนดวย 

ราคค่าง ๆ ผท้มกํนว่าน้นเบนผม พทไร่ ! ไมเหนจะน่า 

ชนชมว่าไท้ภาได้ท่าไหน นิกจริง แค่ช่าพเจาเหนว่าของ 

เขาเบนผมถูกกถน ผิดกบผมชรรมดาซิงมเท้นเหยยดครง 

ดูไม่งามเพราะเหม่บินผมถิง ผมแก่งแถวเมบิดูแค่ไกถก 

งามด กรนเมบิเจาขบิงผมเขามานงเบยด ได้มึ้โอกา'ส์ 

ชมผมอย่างใกถ้ชิด เพราะ;เมื้อรถกระโชกม'นบคกอข่าพ- 

เข่าบ่อยๆ'จนรัสิกคํน กหนไปคูทิผมงาม เหนเ1จาปถายผม 

มตุ่มเต่กๆอยู่พราวไป ทแรกนกว่าไข่เหากถว'จะมาติดเอา 

แข่งใ'จดูใกณ้ข่าไปอั๋กนิค จื้งรู้ได้ว่าเบี่นผมไหม้ไฟปถาย 

แคก ไม่งามเถย นิเบึ้นเพราะได้เขาใกถ้ชดกวามงาม 
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แดะคูกวามงามแยกวิเคราะห็ฟ้นอ'ย่^ ๆ างพระ 

ดอย่างวทยาคำ,ส์ตร กิวามงามจงไกหนไบ่ ถาตองก เร 

คุกวามงาม,ให้เหน'ว่าเบนน'า'งเ'กคํน ตองมแววตาดูออาง 

กว คอนิย่าดูแยก แต่ใหดู!วมนกเอาว่ามน^ม มนห็ศนิ-3 

งาม แดะต่องดูอยูในระยะใก'ถไกถตาม^าน1',1 

ถวิดให้ใกล้ชิคอย่างวิเกิรา*หกิอดูอย่างวิทยา^ฅร กจะ 

ไดเห็นความจริงของวิงต่าง ๆ ซิงปร*กอบอนเบน^ชาร 

ตาม'ล้ภาพของ^งนนว่า นาเก^ยกเหออเกน ไมเชอถาม 

แพทยเขาคุกใด เพราะเขาเห็นอยู่บ่อย ๆ เออไมรู้ว่า 

กิวามงามคออะไร แหงแล้งเต่มท เหตนเมออยูในหนาห 

เขาดูอย่างเห็นของจรง เมอหมคหนาทิ เขากดูอกอยาง 

หนง คอดูอย่างรวมอย่างกวดู กไดเหนกิวามจริงร'อง 

เงนนเหมอนกิน คอกิวามจริงชิงมอยูในกิวามนิกกิวาม 

ริเกงามของเรา ดูอย่างกว่ตามทิว่าน นกวิทยาคำ^ตร 

กิเกิยดูเหมอนกิน ถามเขาดูกได แต่ว่าถาไม่ดูอย่าง 

วิทยาคำ'ส์ตรเขาช่วยบ่าง กอาจเบนเหมอนส่องเตทิกล้าว 

มาขางตนก1ได ควยประการฉะนแ'ถ. 
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